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między

Od chwili zawarcia pokoju w Bu.kare!'zcie upłynęło mniej niż. dwa
miesiące, ale w ciągu tego krótkieO'o
terminu w dostatecznym stopnlu
prze.konaliśmy się, że pokój ten nie
otwiera ery pracy organicznej na
Blizkim Wschodzie i , kulturalnego
odrodzenia się ludów bałkańskich.
Pomimo wielkiej ilości kadzideł.

P.rzez

całej ot.3hłani

rozlegających si~

w Niemczech i we

głębszy

temi

wytworzyć.

Perspektywy
bałkańskie~

pomimo

pod ich
Francji,
wszyscy zrozumieli już wówczas, ż~
zniszcze)lle Bulgarji, która na swych
barkach. wytrzymała największy cię·
·
·
·
· t
.
zar
pierwszeJ
woJny,
1es
os t a t eczm~
nie tylko wyraźoą niesprawiedliwością, lecz również krótkowidztwem,
ponieważ podcięto Jrorzerrie idei związku bałka1'iskiego.
Co prawda, w tym samym czasie
nadesz1y wiadomości
o mającem
.
.
w k r ót ce nas t ąp1'ć za warom
SO.JUSZU
RumunJ·i Sorb7'i Czarnogórza i Gre·
'
'
cji. Ale przecież ta nowa kombinacja
skierowana jest przeciwko Bulgarji,
i dąży do jednego celu - chce zabezpieczyć spolia .victoribus; przecież
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Wadz.yński,

PRAWO pra::yjmowania ogło&zeń w Rasji, za girafiic~ i w Król. Polskiena, oprócz Łodzi i okolicy, oddane jest Domowi Handl. L. i E. lllletzl I S•ka.

związek wewnętrzny

państwami

nie może się
Wszystkie te przypusz-

czenia zaczynają się sprawdzać.
Serbja od samego początku

poczęła zdradzać wyraźne dążenie do
wynarodowienia ludności bulgarskiej
w Macedonji, którą zamiast zarządu
autonomicznego, czeka najwidoczniej
życie pod . batem stanu li.vojennego.
Turcja odebrała upokorzonej Bulgarji Kirkkilise i Adrjanopol i teraz
zdradza wyraźną chęć ,poracho.w aoia
się z tryumfującą Grecją. Nakoniec
kwestja albańska zaostrzyła się bardzo poważnie.
Alhanja autonomiczna była pierwotuie sztucznym tworem austrjackiej i włoskiej dyplomacji. skiero-

wanym przeciwko zapędom Serbli,
która chciała. mieć dostęp· do · morza
Adrjatyck.iego. Na nieszczęście poUtyka serbska w Macedonji do pewnego stopnia usprawiedliwia tych,
którzy sprzeciwiaii się temu, ażeby
ludność albańska d-0stala się pod
panowanie Serbji. Wojska serbskie
niewątpliwie pokonają oddziały al-.
ba:Ó.skie, które wtargnęły du Serbji,
·lecz niewątpliwie, antagonizm serbsko-albański nie. zgaśnie, :li chwilą,
gdy Albanja przyoblecze się w formy prawidł'owo zarządzanego, chociaż nie monarchicznego · państwa.
Coprawda s·e rbowie mop:ą w tym
wypadku iść ręka w rękę z grekami, lecz za Albanją stoi można protektorka A ustrja, .której po pokoju
bukareszteńskim jeszcze bardziej zależy na tern, ażeby nad Adrjatykiem
posiadać poważną przeciwwagę dla
serbów, i niewątpliwie, obecny stan
rzeczy w Macedonji stwarza pewną
równoległość interesów między Albanją, Bulgarją i Turcją.
Dziwne
przymierze! Lecz w tern właśnie
tkwi jedc;in z najbardziej zgubnych
-skutków pokoju bukareszteńskiego:
otwiera się pole dla najbardziej nienaturalnych
kombinacji
politycznych, w tym rodzaju jl\k naprz. zbliżenie się Bulgarji do Turcii. Trzeba
przyznać, że dawni sprzymierzeńcy
Bulgarji uczynili wszystko. co tylko
było w ich mocy, ażeby to · zbliżenie
nastąpiło.

Obecnie ludy bałkańskie są w
mniejszym lub większym stopniu osłabion'e, powinny gorn rany, podźwignąć gospodarkę . państwową i
narodową, i jaknajmniej sił poświęcać czynnej
polityce zewnętrznej._
Należy to powiedzieć nie tylko pod
adresem, Bulgarji ale również Serbji,
Grecji i Czarnogórza.
'I1o zmęczenie jest bat·dzo korzystne dla zachowania pokoju, lecz ono

nie będzi~ trwać wiecznie. Wątpliw~
· czy srz.;tucznie wytworzy stan rzeczy
na Bałkanach przyszłość wyrówna i
złagodzi. Przeciwnie, nale~y si~ ra·
czej spod;!liewać, że pi~trzyć się bę~,
dzie zasób ucisku i krzywd, zasób
nienawiści naojonalistycznej i wcześ-'
nie,j czy później półwysep Bałkański
b~dzie
znowu
areną
pożo.gi i
krwawych walk.
Zapewne dyplomacja europejska.,
w obawie zatargu ogólnoeuropejskiego będzie dążyć do utrzymania statui
quo stworzonego w Bukareszcie. Tak
postępowała dyplomacja- w śtosunk~
do traktatu berlińskiego, lecz jednakże nie mogła powstrzymać wypadków
żywiołowych. A przecież traktat bu·
kareszteński ma w sobie daleko wię
cej zarodków przyszłych komplikacji
Utrzymanie pokoju
europejskiego .
wymaga przedewszystkiem złagodze- '
ma tego traktatu i powstrzymania
zwłaszcza Serbję i Grec.ję przed czynami, które zawsze będą podsyca6 ·
zarzący się ogień ~a Bałkanach.
Trudność polega na tern, że

kon
cert mocarstw europejskich właści„
wie jakby ,już nie istniał, a w ka~·
dym bądź razie nie zdolen jest d~
wystąpień stanowczych. Granica mi~~
dzy trójprzymierzem a trójporozu<
mieniem zmieniła swój kierunek de
niepoznania.
Francja, która opuściła Rosje
i Nien;wy, które odwróciły sit) od ,
Austrji daję tego dowód.
Następuje w szybkim
tempifi.
przewartościowanie starych wartośc!
i Europa jest w przededniu nowych
sojuszów. Obecnie już uprawiany
jest na wielką skalę flirt mi~dzy
mocarstwami, a · zadzierzgni~cie nowych stosunków miłosnych to kwe-:
stja niedalekiej przyszłości.

Z. R-u1.

I.
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Na tej podstawie Rogalskiego
aresztowano, skazano i wyrok wykonano.
I w tej sprawie - jak w
wielu innych - sprawcą prowokacji
był Azef.
oDonoszą o tern "Birż . Wied".

Konferencja międzynarodowa
chrony pracy w Bernie, zakończyła
swe dziesięciodniowe obrady.
Wyniki są bardzo skromne ale
nie mniej. przeto stanowią pożądany
k~ak w kierunku zawarcia porozumie0
ma przez europejskie państwa przeO
IJ
m;vsłowe w ważnej . niezmiernie spra,-o wie. ochrony robotmków od przecią'i~ma. pracą. Krok pierwszy .Już zroWileńska "Gaz. Codz." do11osi·
b10n;v, nastepne będą z pewnością W ubiegłą środę o godz. 7 wiec.zołatwieJsze.
rem na Antokolu w pobUżu odwachu
Konferencja uchwaliła: 1) zabro- wojskowego.?'~ 14" doszło do nastę
ai6 pracy nocnej robotnikom, nie ma- puJącego za3sc1a.
jącym jeszcze 16 lat skończonych
Gdy n~ podwórze wypuszczono
~) o~poczynek nocny mu si trwać 1i rotę żołmerzY:, P.ozośt.ających pod
. god~m, wśród których powinien się nadzore.m w 11czb1_e Jnlkudziesięciu
znaJdować . bezwarunkowo czas od osób, mekiórzy ~ mch wszczęli mię
godz. 10 wiecz. do 5 rano, a) dzień dzy sobą kłótrnę, 1rtóra niebawem
xoboczy kobiet · j mężczyzn do lat 16 przy,brała cechy zażartej bójki.
wynosJ 10 godzin" to jest fabrykant
. Zaalarmowany. wr;,;awą feldfebel
ll~e n_ioże. za_tru.dmać r~botników, ko- te~ roty r~zkazał się uspokoić.
Gdy
~.net .1 dzieci w1~cej, mż 60 godzin na wrza':"'a me ustawał_a, powtórzył woGydzień,. ale wolno mu w niektóre zwarne~ przesL1:zega1ąc, że w. ostadni~ dzień roboczy przedłużać aż do teczn_osc1 będzie zm~szony uciec się
10 J pół godz„ zmniejszając odpo- do srodków
bardziej lrntegoryczwiedn.io Jnne dnie.
nych.
Jest to tymczasem uchwała za. W o~powie~zi na tę przestrogę
sad, gd;rż sam akt będzie opracowa- z~li_ży~ się do mego 1'1Zercgowiec Nany dopiero za rok, przez konferencję g1bm l bez słów Jaską, którą trzydypl?matów, która. się zbierze też w mał ~v ręce, zadał feldfeblowi straszBerme.
ny ~ios w glowę. Feldfebel, brocząc
Zasad;y tego aktu są już jednak krwią, upadł. na ziemię.
przyję~e J 12 państw europejskich
Natychmiast o zaiściu zakomunizobow1ązało się je przestrzegać. (An- kowano naczelnikowi wart wojsko1glJa„ Francja, ~iszpanja, Belgja, Ho- wych, _dyżurującemu oficerowi 112
1andja, Szwec7a, Norwegja i Portu- pułku piecl~oty Uralskiej, 1rtóry wnet
galja).
.
wyprowadził na teren awantury wzm 0
Przedstawiciele wszystkich kra- żoną wartę.
jó~ roz_jeMżają się, bardzo zadowoPrz
bl'
·
·
lem z wspólnie przepędzonego czasu ż ł . Y z iżamu s1~ warty - rota
podczas którago panowały Jak naj~ ~~~Jerzy po~ do'!ództwem Nagibina
le.psze stosunki pomiędzy \.vszystkie
e ~slpok~iła się, lecz wręcz vfrza.
d
ś ·
. ·
- wę zw1ę rnz:v 1 a
.m1 naro owo mann. 'I'roska o dobro
or
„
·
.
Dgólno-ludzkie to pewny grunt do rz dlier W07.wał ~ałaSUJących do potibliżeń wrogich nawet narodów _ sz ą ·hu, uprzedzaiąc, że w rnz:ie dal~nteres osobisty wymaga zg-odnej praY~ e /s~esów ze strouy wezwaoy ws~y_stkich ludzi.
„
~fr~:la~o marzy - rozkaże do nich
Mi~10ny kongres wykazał raz jeWe~ ,
szcze, Iż ta praca jest możliwa i !le
ł u~ana do porządku rota-poprzyn?s~ pożyteczne owoce.
d~~ęr~zksię n~ wartę. O~icer wy.
Mmwna .konferencja jest jes:icze
t
az - 1 rozległa się salwa
Jednym przejawem solidarności ludz- war~·
. .
.
kiej. W stosunkach międzynarodo- Nacrfb~ mi~rcu_ zab1~y został żołnierz
wycli coraz więcej spotykamy ukła- kó b n. l an,~1. są Je_den z uczestni1.ów, porozumień i wspólnej pracy
j w "~o rnszu 1 .żołrnerz, przyglądaJest rzeczą godną uwa ri obe- .l'\?Y si,i~ z u~trom~ . przebjegowi zaj<mość kobiety wśród delegatfw ByZ~vłoln. Nag1bma odesłano do
ła nią p. HesseJgren inspektorka ta- rup1arm ~z,r1tala wo~skowego.
bryczna, przedstawicielka Szwecji. tych~~ 3 ~I~sce zadjścm prz_yb~ł na:P. Hesselgren odegrała bardzo 0 _ '
~.
OT.I.len ant w1Jensk1 gen.
ważną rolę we wszystkich praw!ch ~a~autn1
iowp orkaz wła~ze \V.ojskowe i
8
:konferencji. Rzecz naturalna· rzede cze.
ro urator1a wileńskiego
.miotem obrad była przecież · 0 ifhrona sąd~ o~rędgow_ego prowadzi energiczpracy kobiet
ne oc 0 zeme śledcze. Nazazie si~
·
wykryło, . że oficer wydał rozkaz
salwy doprnro po trzykrotnej przestrodze.
Stan zdrowia rannego feldfebla
Wołkowa jest bardzo groźny.

Krwawa za 1.8„c1• na Antokolu.

1

1

:ma._

Znowu Azef.

ny_m; po.Ę>r_o~tu .każdy----------------------.:.:...!~-pragnie być 1oso wa ć będą tacy uczniowie, którzy
naJszy bme} 1 na1lepie) poinformowa- na egzaminach otrzymali jako najniż·
nym o wypadkach dnia. ·
szy stopień "4".
.
N~tomia~t u. nas rzeczy mają si~
O Komitet aportow~. We.
rnaczą Dzrnnmkarstwo uważa się dł_ug doniesienia „ Rieczi", rząd zaza _rze~z zbędną, niemal szkodliwą, mier_za powołać do życia specjalny
dz1enml~arzy
za ~udzi niepotrzeb- komitet, który będzie kierować dzianych, meuków, wścibskich od któ- łalnością instytucji sportowych w
rych tylko s~ronić sil) nal;ży.
całem państwie .
. Czyt.a się, a raczej przegląda
~omitet sportowy składać si~
d.z1enmk1 ~d niec~1ceni.a, przerzuc~ bQdz1e z 30. członków, z których po·
się g~ó~me. kromkę I nekrologję, łowa zostame wybrana przez towa· ·
wyła~iaJą~ 1 po.lując_ na błędy dru- rz.ystwa sportowe, pozostali zaś będą
karskie. Pism się me prenumeruje mianowam przez rząd.
lecz czyta w cukierniach, po~
. Jako ka!1d~datów na prezesa ko·
życz a.
mitetu. wym1ernają generała Woje}
„My, polacy, pisze Berent w kowa l obecnego kuratora petersburswem „~l'óc~nie", . nie
boimy się skiego
okręgu
naukowego Prut·
wrog~, me ~01my się Boga, nie boi- czenkę.
Ir}-Y Sit} sumienia, ale boimy się "KuO Pisarze gminni. MinisterrJera" .
jum sprawiedliwości opracowało pro·
Oto wszystko co pozostaje z ca- Jekt cenzusu naukowego pisarzy ".VO·
łego wp~ywu prasy polskiej.
łostnych (gminnych), którzy powinni
. Taki smutny stan rzeczy daje ukończyć conajmniej szkołę począt·
się tłom.aczyć. . przeclewsz.ystldem wa- ko wą.
runkami, yr których żyjemy. Zamiast
() Przechowywanie tow a„
gorącego i .szumnego życia
politycz- rów. Minjster skarbu ogłosił nowe
nego, panu7e u JJas wszeel1władnie przepisy o przechowywaniu towarów
śpiączka i aratja. Zamiast zwartych na komorach i w lokalach prywat·
obywatel.sko. myślących
szetegów, nych, oraz o opłatach za przechowaposzczycić się możemy 75 proc. a- nie i za nadzór celny w lokalach
nalf~?etów, my, którzy dawniej kro- prywatnych.
czylismy na czele oświaty.
Podług nowych przepisów, któr~
W rezultacie zamiast odczuwania ·wydano w miejsce dawnych przepipotr~eby. istnienia pre~sy, lekceważy sów z r. 1904-go, towary surowe,
my Ją, m_e przych?dz1rny jej z po- przywożone z zagranicy w wielkiej
mocą,
me ułatwrnmy jej zadania 1lości, gdy dla nich braknie miejsca
przeszkadzając jej natomiast na ka: na komorze, mogSi być przechowy-:
żdym kroku. Zamiast setek tysięcy wane wprost w lokalach prywatnych
egzemplarzy, a za nirui odpowiednie- "POd zarządem urzędników celnycn „
ich
go _wpły"'.u, pisma 11asze biją zale- Towary płynne, na tyczenie
~wie
lnl.ka tysi~cy i wpływ ich właścicieli, mogą być przechowywa·
ne równiet w lokalach prywatnych,
.Jest ogramczony.
·
, S~czególnie w Łodzi prawdzi- po uprzedniem obejrzel)iu przez wła·
wos6 I sh~szn?ść sądów przed chwi- dze celne.
Osoby, pragnące składać towar:>
111 wypo_w1edz~anych jest uderzaj11,cą.
Łodzi, gdz1~ pr~sa polska zajmu- w lokalach prywatnych, wnoszą po·
.Je l;Ylacówkę _mezmiernej doniosłości danie do zarządzającego komorą cel,
P?lityc~n~j i . . kulturalnej,
bardziej ną, który przyjmuje obrane pomieszmż gdz1erndz1eJ, uderza lekceważenie czenie pod dozór celny. Koszty teg~
i pomiata?i.e pr~sl na kłiżdym kro- dozoru pokrywane są z osobnych O•
ku, pobłazl1w~ JeJ traktowanie przez płat za przechowywanie towarów w.
ludzi, uważa'ących si~ za istoty lokalach prywatnych.
wyższe i wychwalając
różne
Blatty" i „Journnle".
"
Zapomina się natomiast o odwrotnej stron.i~ medalu, o wyższości pra- Ze świata.
~y polskie) pod względem ideowym
I zwykłej uczciwości; prasa polska
O Młoda dziewczyn• mor•
zdołała .bo~~riem ui:iiknąć dotychczas
derczynią.
Młoda, ładna dziew·
demora!Jzu1ącego wpływu większości
prasy Zhgranicznej, jej przekupstwa czyna lat 20 zasiada na Ja wie oskarszantaży i innych brudów które V: żonych jednego z berlińskich sądów
przysięgłych. Ekspedentka Jadwiga
niej panują.
'
.Bo ~rasa .Polska ma bardziej MUllerówna zastrzelić miała w noey
wzmosłe 1 domoślejsze zadanie do na 8 marca r. b. w berlińskim Tierspełnien!n: broni swój kraj przed za· gartenie kochanka swego, służącego
machami .Jego wrogów, dzierży wyso- Rei manna. Rozprawy sądowe stano·
ko oświaty kaganek i wskazuje swe- wią dla publiczności berlińskiej .J>ra.li!U społeczeństwu najlepszą i
naj- wdziwą sensacjt} i dzienniki z procekrótsz.ą drogę ku l e p s z e J przy- su przynoszą sprawozdania kiłkoła
mowe. W więzieniu śledc.zem oskar·
szłości.
Zada_ni.e to ?yłoby łatwiejszem, ~ona napisała rodzaj tyciorysu, który
skuteczrneJszem 1 pr~dzej prowadzi- wywołałby niemniejszą· sensację, gdyło by do celu, gdyby prasa polska dy hlstorj~ tę kazała wydrukował
znalazła ~dpowiedni oddtwi~k w spo- w formie książkowej. Opowiada tam
łeczeństwie, należyte poparcie
stała. w lekkim tonie feljetonowym, że ju~ ·
współpracę w imi~ ogólnego' dobra w bardzo młodych latach czuła wielki pociąg do męż.czyzn. Pótniej ~a
kraju.
·
.Powolny, l~cz stały wzrost czy- warła stosunek, z dwoma mężczyzna
teln.1ctwa pols1nego, . podnoszenie si~ mi których równie kochała, z pewnym
poz10mu kulturalnego dziennikai'stwa lekarzem i zastrzelonym Reimannem.
oraz szereg innych dodatnich obja: R. był ogromnie zazdrosny, gdy się.
wów lat ostatnich, wska~uje nam, że dowiedział o konkurencie, i w ciągu
prasa postępowa polska kroczy po sprzeczki gdy groził jej rewolwerem.
właściwej drodze i nabiera w ostat- nieszczęśliwym trafem sam się za·
nich czasach. coraz Wiflkszego znacze- strzelił.
nia i wpływu.
[) Samobójstwo miljonerk~.
Natomiast tych wszystkich do- W Wielkim Wardzynie w Siedmiodatnich objawów w prasie konserwa- grodzie na Węgrzech popełniła sa·
mobójstwo córka wielokrotnego mil~
tyw~ej _zauw_ażyć nie możemy.
i przemysłowca
Juljusza
Dzieją s1ę tam r.zeczy całkiem jonera
przeciwne: zmniejszenie nakładu, za- Szwa.rea. Zastrzelila się w ogrodzif'
mykanie pism, obniżanie si~ poziomu ojca.
Przyczyny dopatrują się w jaumys.łoweg? i etycznego - oto wypadki codzienne w życiu naszej pra- kimś romansie miłosnym.
sy zachowawczej.
O Wróg strojów kobiecych.
Od pewnego czasu nie ujęty dotych
J. B ..
czas osobnik uprawia na głównych
ulicach Dilsseldorfu niezwykły proceder. Oto oblewa kwasem kosztowWiaDomości
ne okrycia damskie, niszcząc je zu_----.....__-.~~~
....
.....
pełnie.
PolicJa wyznaczyła nagrodę z&
G Duma a ministrowie. - uj~cie tego wroga stroiów damskich.
Bojkot Dumy .przez Rad~ ministrów
będzie zlikwidowany w następujący
spos?b: ~· .Rodzianko roześle zaprosz:~1a m1~1strom na otwarcie sesji9
ministrowie zaproszenia przyjmą.

:v

B~rcew ogłosił zuowu - dane 0
ist~iemu w Paryżu rosyjskiej poli ..
pohtycznej.
·
CJl
. . W liście o~wartym do prezesa
ligi pra~ ludz~ich, Burcew wylicza
wszystl~1c~ działaczów policyjnych i
Niema u nas chyba b11rdziej niewskazuJe ich ;miej~ce pobytu.
norm_alny~h stosunków, niż te, które
.
Na .cz~le ich figuruje mieszkają- panu1ą .nuędzy prasą i społeczeń
cy w Nrne1, Weisman.
stwem polskiem.
Jednocześnie- ~urcew w piśmie
Na Zach_od~i~, gdzie życie poli!lwem "'Buduszcz~Je". wystąpił z cie- tyczne wre. 1 Jnpi, prasa zajmuje pla1rnw.em1 rewelacJallli o głośnym \.V c?wk~ d?rnosłego znaczenia, reguluje
'3WOim czasie zamachu na gen: Dum- bieg_ zyc1a społecznego i politycznebadze.
go, Jest ~yrnzem opinji publicznej,
Na podstawie zeznań osób bio- wyroczmą w sprawach dany kra;
rących bezpośredni udział w ~ktacli ~b_chodzących, trybuną zdrowych myterorystycznych Burcew oświadcza, sll, praktycznycll zapoczątkowa1'i. i
~~ zamachu dokonano pod kierun- pjęknych ideałów.
kiem Azefa.
Z prasą tą się liczą, dziennika. Dalej opowiada . Burcew o pew- ~zy szanuią, dziennikarstwo traktują
neJ pomyłce sądowe7 w sprawie o .Jak każdy .rnny zawód, bardziej jeszoapa~ na odeską filję petersburskie- c~e odpowiedzialny i cieszący si~
. go m1ęd:r,yn n rodow eQ'n bnnku handlo- większem od wielu innych uznaniem.
weg•.
Zagranicą pras~ będąc szeroko
!'-,, ~ moty \\.}'r oku sądu wojen- rozpowszechnioną, dzięki niewielkienego, st~acony został pod zarzutem mu p:ocentowi a~rnlfabetów i ogólne'1.o_konama napadl_l socjalista Rogalski mu zamteresowanm się sprawami swon11mo, że urzQdmcy banku nie poz- jemi i obceni, jest sweg·o rodzaju
n3:w.aJi w .nim tego, który w obecno- mocarstwem, potęgą i dobrze skierości ich. rabował JrnsQ.
wana, oddaje często nieocenione uBurcew wyjaśnia obecnie, że na- sługi svvernu krajowi.
padu dokoJJał prowokator Aleksander
Prenumeratę
Jub kupno pism
syn Dymitra Dafaridi, funkcjonarjusz tr~ktują tam nie jako luksus, oboochrany~ i on zawikłał w tę sprawę wiązek społeczny, lub ofiarę ze swej
C Zydzi w szkołach śred·
I
Re;·1!' '.nego, któremu p olecił dorę- strony, lecz jako potrzeb~ życia co- nich.
Min. oświaty opracowuie
[] Stan prof. Małeckiego.
1;zy l. L1l h t list ów zastawnyc11, pocho- d,t;iennego, rzecz konieczną w dobrze projekt przyjmowania żydów do szkół Pisma lwowskie donoszi\, że choć
dzących z rabunku.
· ·ozumiałym swym interesie włas- średnich drogi\ loMVTl\nla, J?.IZYC.iiAIP :rni,.Y-n~ło j~ zapalenie płu'1 i niemr.

Prasa i społe .zeńslwo.

ogólne.
--

~

Z dzielnic polskich.

0

?(OWY ~Ul\JER. ŁODZlti-e paz_'!_~i~~i!~ LL'!_3_ r o k . = - - - - - - - - - - - - - - --"··
___!:~~~-~2~2t~~----------------------_,,,--. . . ......;;..;;........;;~~~-~~----~'"""'-- że czasie rozpoczną s!ę system„tyc~:
u

~.adneoo wyr11źnego stad.jum choroboweg0o, t o jednak osłabienie iest ogromne, choć rek~or wst.aje i l>rzes iaduje część dma w fotelu 1 ma
mierny apetyt.
z' odwiedzających go, poznaje
tylko osoby z ~aibliższego koł8: z~ajomych; co do rnnych, w;y:pytu1e ich
0 nazwiska. Jedynym dz1s ordynat orem chorego 1est asystent prof. dr.
Rydygiera, dr.J ózef Aleksiewicz, który wydobył go z ostatnich clężkich
przejść chorobowych.
•

p~etyckim, ku czci i pamiąei ukochanego Wodza.
Warunki konkursu: Objętość do 120 wierszy. Termin - 15 l}st?pada 1913 roku.
Rozstrzygmęc1e
konkursu - 1 grudnia tegoż roku.
Nagroda 1-sza rubli ~50, nagroda 2
-rb. 75.
Manuskrypty powinny być bezwarunkowo pisane na maszynie, albo też ręką o b cą (nie autorską), oraz opatrzone w go~ło, po~tór_zon~
na zamkniętej kopercie, zawieraJąceJ
[] Informacje dla młod~ie- nazwisko autora.
zy. Bezpartyjne Stow. młodzieży
Nowe pismo robotnicze.
polskiej "Zjednoczenie" udziela wszel- Ukazał się numer okazowy nowego
:d ch jnformacji, dotyczących wyż- pisma robotniczego p. t. „Nowe Sło•
s zych studjów w Grenobli. Adres: wo".
Nowe Słowo" wychodzić będzie
. J
k
1 ue Corne
Marja M ias rnws a, nr.
r
- w w"arszaw1·e. Jalro redaktor i wylie Gemond (France - Grenoble '"
Isere).
dawca podpisuje p. Jerzy Huzarski.
- Komisja informacyjna studenAdres redakcji i administracji: Wartek „Towarzystwa
budowy Domu szawa, ul. Marszał ko wska M 87,
polskiego iJ?. Elizy O~zes~k~wej, ~~ m. 16.
•
•
•
Lwowie udziela wszelkrnh rnformacJl,
• , + Kon_f1:5kata • areszto~~
dotyczących wpisów; pośredniczy w n1a. Tyd~ien teJ?U . wstecz pollc7a
lekcjach i wyszukiwaniu mieszkań.· w. J?.ąbrowie Gó_rmcz~J ~okon.ała reA.dresować należy do Tow. na uni- WIZJI w drukarm Sw1ęc~iego 1 ~kon:
wersytet.
fl.skow~no .cały nak~ad Jednodm?wki
[] Niebezpieczne orzełki.- rob?tmczeJ. Obecme areszto~am zoW składzie papieru Bolesławskiego stall: zarządza)ący drukarmą _Le?~
przy ul.Kościelnej w Poznaniu policja Nowak, me~rampaż. Jó~ef Kudl_1cln I
sko.nflskowała 142 powinszowania z wyda'Yca Jednodmówln Antom Koorzełkiem polskim.
walsk1.
.
. .
Wszyscy poc1ągmęc1 zostaną do

do 5 pe poł., następme zaś w kasie
teatru l'opularnego po cenach zwy- ne wykłady z dziedzmy psy?hologJ l
i pedagogiki eksperymentalneJ.
.
czajnych.
.
Bliższe
szczegóły
co
do
zapisu
Ceny dla prenumeratorów „KurJera" na powyższe przedstawienie są na te· kursy zostaną wkrótce ogło
szone.
następujące:
- (l,) ZCjmknięcie wystawy
3.20
Loże bliższe
ogrodniczej.
W dniu wczoraj2.70
„ dalsze
szym
nastąpiło
za~knięcie
WJ'.'Stawy
95
Krzesła 1, 2 i 3 rzędu
ogrodniczej
w
Łodzi,
urządz.one1
pr:.ez
75
"
4, 5, 6, 7 i 8
miejscowy Związek ogrodmków. .
60
"
9, 10, 11, 12 i 13
Chociaż w skromnym zakresie, )
48
"
14, 15 i 16
pomimo
niesp rzyjającej pogody, jed-1
42
17 i 18
"
37 nakże wystawa wypadła nadsp-0dzie- >1
pozostałe
50 wanie udatnie, obesłaną była przez
Balkon 1 rzędu
miejscowych i zamiejscowych _ogrodni- ;
40
2 i 3 •
ków dość sowicie i oowet przyniosła )
""
85
4 i 5
30 pewien, chociaż skromny zysk, który ,
pozostałe
30 zasili fundusze tak sympatycznej in- '
Galerja numerowana
12 stytucji dobroczynnej jaki\ jest „Gnia- ·
„ nienumerowana
zdo".
Programy i szatnia bezpłatne.
W sobotę i niedzielę zwiedziło
jeszeze wystawę kilka szkół i pensji.
żeńskich, oraz jedno gimnazjum teń- ,
odbędą się bezpłat skie, oprowadzane przez pp. Kołacz- .
kowskiego i Dąbrowskiego.
Zaznac.zyć musimy, że wczoraj,
nie bacząc na deszcz, padający z ,
małemi przerwami, prawie przez ca·
ły dzień, rzesze publiczności łódz-'
kiej przybyły pożegnać wystawę.
;
Kosz szczęścia, zaopatrzony w tysią- ,
ce fantów, cieszył się ogromnem po- ·
wodzeniem.
Komitet wystawy, zwłaszcza Vf
osobach pp. F. Grądzkiego, L. Ko-.
odpowiedzialn o ści sądowej.
= (k) Komisja budowlana łaczkowskiego i M. Dąbrowskiego za+ Ni1!mcy uciekają z Chełm·
szczyznye
Z
Krasnostawskiego z wice prezydentem miasta, p. An- sługuje na uznanie za niestrudzoną.
donoszą do „Ziemi Lubelskiej", iż po- drejewem na czele, dokonała oglę pracę przy wystawie, jak równie~ zarządzający ogro4ami p. Herbsta, star~
łożony tam majątek \Vielkopole, któ- dzin następujących budowli:
Przy ulicy Wodnei M 15, gdzie szy ogrodnik p. Fr. Wesołek, który
ry lat temu parę został drogą parcelacji nabyty przez kolonistów niemie- w istniejącym już parterowym ·bu- wielce przyczynił się do upiększenia
ckich, obecnie, prawie w całości, zo- dynku fabrycznym Adolf Kerner za- wystawy, narażając na zgubny wpływ :
mierza urządzić stolarnię mechanicz- zimna efektowne rosliny cieplarniane '
sta ł przywrócouy polakom.
.
Ziemię nabyli włościanie okolicz- ną; przy ulicy Prz~dzaluianej M 33, i podzwrotnikowe własnej h odowli. '
Fotograf wystawy, p. Piotrowski'.
ni, przyczem phi.cili o par~ tysięcy gdzie w _jednopj~trownym budynku
rubli wiQce) za włókę niż koloniści fabrycznym Jan Lesz urządza stolar- dokonał wczoraj zdjęć pamiątkowych
nię mechaniczną; przy ulicy Nawrot grup wystawców oraz organizatorów .
przed paru laty.
W Wielkopolu pożostało obecnie N2 96, gdzie Henryk Benke zamierza wystawy.
- (r) Zmiany w szkolnic- .
tylko h'zech ntemców, reszta wynio- urządzić fabryk~ wyrobów trykotowych; przy ulicy Południowej NQ 36, twie. Dyrektor gimnazjum sando- 1
sła się stąd zupełnie.
r.lauczanie powszechne. gdzie w budynku jednopiętrowym, mierskiego, p. Sikora, mianowany .
Za przykładem gub. płockiej, w gub. Berek Krakowski urządza p.:>ńczo został dyrektorom szkoły przemysło- •
łomżyńs.Iriej rozwijać się zaczął ruch szarnię mechaniczną, oraz przy ulicy wej w Łodzi. Na miejsce p. Sikory ·
w kierunku
zaprowadzenia
sieci Piotrkowskiej, gdzie Juljan i Edward mianowany został nauczyciel i p. o.
Wermińscy zamierzają urządzić me- inspflktora na Pradze, p. Józefowicz. '
szkolnej i nauczania powszechnego.
- (k) Kłopoty kamieniczni•
W gminie szumowskiej (pow. chaniuzną szlifiernię szkła i luster.
Komisja uznała wszystkie budyn- ków.
Wydział budowlany rządu
łomżyński) na zebraniu gminnem postanowiono od 1914 roku wprowadzić ki, jako w zupełności odpowiadające gubernjalnego otrzymał wiele podań, ·
powszecbue nauczanie. Obecnie gmi- warunkom budowlanym i sanitarnym wystosowanych przez właścicieli dona
posiada 4 szkoły początko wobec czego pozwoliła na urządze mów, wzniesionych w bieżącym sewe. Dla zaprowadzenia sieci szkol- nie projektowanych zakładów prze- zonie budo w lanym, z prośbą o ponej postanowiono otworzyć jeszcze mysłowych, z warunkiem ustaw_ienia zwolenie wykończenia domów wewszystkie te ·
siedem nowych szkół, mianowicie: w w każdej sali po jednym hydran- wnątrz. Gubernator
prośby odrzucił. Jak już donosiliśmy„
Wyszomierzu, Mroczkach, Zarębach, cie.
Tegoż dnia komisja przyjęla b ez z rozporządzenia gubernatora, domy,
Głęboczu, Ostrożnem,
Zabikowie i
żadnych zastrzeżeń JJOwowybudowa- wznoszone· ·w .jednym sezonie budowdrugą w Szumowie.
+Zjazd synodalny zboru e- ny, trzypi ę trowy budynek przędzalni lanym, mogą być wykończane dopiewangielick"o-augsburgskiego w Kró- i parterowy budynek suchej apretu- ro na wiosnę następnego roku, aby :
lestwie Polskiem rozpocznie się· w ry, oraz mnych budynków fabrycz- mury mogły dobrze wyschnąć.
Z powodu tego rozporządzenia
Warsza wie dn. 21 b. m. i trwać b~· nych Izaaka Eltermana przy ullcy
wielu właścicieli domów, wzniesio~
dzie do dn. 24 b. m. Zjazd odbędzie Sredniej NQ 63.
= (z) Prefekt szkół pod· nych w pierwszej połowie bieżącego ·
się pod przewodnictwem superintenDotyc hczas owy wi- sezonu, znalazło się w trudnem poło- ·
denta generaJnego, pastora Juljusza miejs ·. ich.
karjusz parafji Rawa, ks. Stanisław żeniu, gdyż jeszcze przed ukończe- :
Burschego.
Synod rozpocznie nabożeństwo w Kowalewski, rozporządzeniem arcy- niem budowy mieszkania napr~ód ju~ ·
·
kościele na Królewskiej o godz. 9 i biskupa warszawskiego mianowany wynaj12li i pozawierali kontrakty.
pół zrana, po którem zaraz odbędzie został prefektem szkół początkowych
- (r) Ze szpitala m~ejskie•
. go. Rur h chorych od dnia. 29 wrześ
się organizacyjne zebranie nowoza- na Bałutach i w Radugoszczu.
- (e) Ze Stow. nauczycieli. nia do 6 bm. był następujący: na otwierdzonej przez ministrerjum kasy
zapomogowej dla zborów
ewang.- We wtorek, 7 b. m., odbędą się w spę było chory ch 5, przybyło 4,
l okalu Stow. nauczycieli c hrześcjan zmarło 2, pozostało 7;. na szkarlaty.
augsburskich.
Swieccy delegaci ~borów prowin- przy ul. Konstantynowskiej NQ 5, po- nę było chorych 28, przybyło 10,
cjonalnych wraz z pastorami wybiorą siedzenia sekcji przyrodniczej i sek- wyp\sało się 6, zmarło 3, pozostało
cji języka polskiego. Pierwsze-po- 29; na dur brzuszny był chory 1,
zarząd tej nowej instytucji.
święcone
rozpatrywaniu programu p rzybyło 2, wypisał się 1, pozostało
wykładu przyrody, drugie refera- 2; na różę był chory · 1, przybył 1: .
towi „O ćwiczeniach stylistycznych", na dyzenterję było chorych 2, wy· .
oraz dyskusji nad tym tematem.
pisało się 2; na dyfteryt jest 4 oho- ·
!'rzeasławie'lia
Początek posiedzenia sekcji przy- rych.
'
rodniczej punktualnie o godz. 8 wieOgół e m było chorych 41, przy. ··
rta~zye~ af>one71łow. czorem, sekcji języka polskiego - o było 18, wypisało się 9, zmarło 0.
godz. 8 m. 30 wiecz.
pozostało 44 chorych.
Na 5-te przedstaw1enie dla na- (r) Z Tow. badań na d
- (s) Osob iste. Łodzianin, p.
szych prenumeratorów, którę odbę dziećmi. W roku bież. Tow. ba- Klemens Lipiński, po ukończeniu wy- ·
dzie s1ę
dań nad dziećmi organizuje cały sze- działu lekarskiego na Wszechnicy '
reg odczytów publicznych, z których Jagiellońskiej w Krakowie i zdania
w środę, 8 p a. ź<lzi ernil<a w czasie najbliższym wygło szone zo- egzaminu państwowego, osiadł na 1,
w Teatrze Popularnym przy ul. Kon- staną: „O ideałach dzieci" - przez stałe w Ł o dzi, gdzie praktykować :
stantynowskiej, wybrali śmy znakomi- A. Szycównę z Warszawy, „O rozwo- będz i e .
tą i cieszącą się stałem powodzeniem ju pamięci u dzieci" - przez dr. Se= (s) Z ~t arty żałobnej. W
operetkę p. t.
gała z ·warszawy, „O kłam stwie u ubiegłą sobotę, zmarł we Wrocławiu
dzieci - przez dr. Fr·. '3aum ga rte- długoletni współpracownik Tow. akc. ·
nówn ę .
wyrobów wełnianych i bawełnianych
Na posiedzeniach naukowy oh, u - w Łodzi, Izydor Silbersztein, prze. ·
rządzanych co miesiąc, wygłoszony żywszy lat 77 .
zostanie cykl referatów z dziedzin y
W zmarłym pracownicy adminiz pp. Horbowską i p. Ochrymowiczem rozwoju :fizycznego dzieci. Jedną z stra cji pomienionej fabryki tracą, ·
pierwszych om ó wioną zos~anie przez zacnego i wyrozumiałego
w rokch głównych.
zwierzBilety dla stalych prenumerato- wybitnego pedagoga współczesnego chnika.
rów „Kurj era" po zniżonej cenie są aktualna dziś kwestja skatingu.
= (x) Nowa ochronka na.
Z powodu zmiany lokalu, Bibljo- Bałutach. Zarząd łódzkiego Tow. ,
do nabycia w administracji
w
dnie powezednie od gcdz. 9 rano do teka i czytelnia Tow. otwarte zostaną niesienia pomocy chorym i biednym ·
7 wigc.z., i w dzień przedstawienia dopiero w końcu października .W tym- o. D. .„MHosi eril·w~" n~yskał poz- 1

+

z Litwy i Rusi.
· X Kary prasowe. Na mocy
postanowienia- wice-gubernatora kijowskiego redaktor gazety „Kijewskaja Myśl", Tarnowski, za umieszczenie telegramu p. t. „Sprawa Bejlisa"
i redaktora gazety "Jużnaja Kopiejka" za wydrukowanie tegot telegra·
mu skazani zostali na grzywny w
wysokości 300 rub. lub ar&szt dwu
-:niesięczny.

+

WiadomośGi

kraiowe.

Z Chełmszcź°'yzriy. Korespondent „Kurjera Lubelskiego" komunikuje z Chełma, że gubernator chełm
ski, p. W ołżyn, wypracował cały
plan budowy nowego Chełma na
wzór miast amerykańskich. Około 10
włók ziemi, należącej do miasta i dzisiaj nie przynoszącej mu żadnych
korzyści, mają by(; podzielone prostemi ulicami wzdłuż i wpoprzek
na niewielkie kwadratowe działki, w
.środku każdego takiego
kwadrata
ma być urządzony niewielki skwerek,
kwadraty przedzielone będą od siebie bul warami, a wypełnią je nowe
kamienice i gmachy... Nowe miasto
oddzielone będzie od starego długim
i szerokim bul warem, ua d wuch krań
cach nowego miasta powstaną parki,
w centrum zaś staną gmachy gubernjalne i jeszcze jeden sobór na największym placu.
W ten sposób nowe miasto bę
dzie bardzo hygjenic7one i, jak przypuszcza p. Wołżyn, piękne, ~ masą
zieleni i świeżego powietrza. Szkoda
tylko, że Chełm nie jest w... Ameryce i b~dzie musiał dobrych parę set
lat poczekać na zabudowanie się według genjalnego planu p. guberna·
tora.
Wskutek utworzenia gub. chełm
skiej wiele wsi, należących do parai;i prawosławnych, pozo::itałych w
Król. Polskiem, przeszło do nowej
gubernji, tak że w parafjach tych
pozostało po par~ wsi. W skutek tego
konsystorz prawosławny warszawski
opracowu_je projekt nowego podziału
parafji w granicznych miej scowoś
..,iach z nową gubern}ą.
Konfiskaty. Z polecenia
komitetu do spraw prasowych skondskowano onegdaj numer dziennika
„Naród", „ Wiadomości Codzienne",
J ednodniówkę „Satyry polskie" i praeę p. Elzenberg-Zlaznowskiej pt. „Juljusz Słow a cki - - s ceny z życia poety"·

+

+

Konkurs na wiersz o
Poniatowskim. "Tygod-

.i~zefie

m k Ilustrowany" pragnąc uramiętnić
setną rocznicę

bohaterskiej śmierci
ksiQcia Józefa Poniat(jwskiego, ogła
BZP. konkurs na wiersz nigdzie nie
drukowany o księciu Józefie, zapra~zając wszystkich poetów polskich
do vvzi~cia udziału w tym turni~ju

aJa

CNOTLI A --ZUZANN

Jutro
ne porady prawne w redakcji naszego pisma od godz.
6 do 7 wiecz.

Kronika.

M 229.

I

wolenie gubernatora 1ia otwarcie i
utrzymywanie własnym kosztem ochronki dziennej dla dzieci w wieku
lat 3 do 7.
Ochronka mieścić się będzie w
domu nr. 6 przy ul. Chłodnej.
(k) Tegoroczny pobór
woja_ko•y. W roku obecnym w
Łodzi powołano do pełnienia powinności wojskowej 1225 popisowych.
Łódzkie komisje po borowe, powiatówa i miejska, otrzymały z 1rnIhisji gubel'njalnej nowe instrukcje
o poboi;ze rekrutów.·
= (r) Nowy pawilon w . Ko.
ohanówca.
W sobotę przed południem odbyło &ię w KoclJ.anówce
nroozyste poświęcenie nowego pawilonu imienia Emila Geyera, wzniesionego kosztem p. Anny Geyerowej dla.
uczczenia pamięci męża.
Nowy pawilon przeznaczony jest
dla pacjentów I i II klasy. Na par,tene gmachu znajduje si~ kancelarja
długi korytarz połączony z jasną,
nbszerną poczelrnlnh\, sześć pokojów
dla , chorych oraz obszer,na; osl!lklohfl.
.w.eranda l przy_legająca do jednego z
poko.1ów dla chorych łazienka. Pokój
z łazienką przeznaczony jest dla. cho,rych, którzf z przepisu lekarza, biorą codziennie kąpiel.
Prócz tego znajduje siQ jeszc~e
łazienka ogólna.
Da!Aj zna·iduie się
s~la: z przyrzl\dem do utrzymama w
należytym stopniu ciepła
potraw,
przynoszonych z kuchni głównej do
'zmywania potraw, czyszczenia garde'.ioby i inne,
Na pierwszem piE)trze
urządzono indantycznie odd7.iał dla
kobiet.
,
Pokole dla chorych są tak du~e,
te w każdym z nich ulokować moż
na po trzech i czterech chorych, w
całym pawilonie znajdzie pomieszczenie conajmniej 28 chorych.
'Urządzenie wewnętrzne odpowia"
da wszelkim wymaganiom techniki
nowoczesnej i hygjeny.
Meble że··
la.zna, polakierowane białą farbą,
lśnią czystością.
Meble wyśoiełane
zrobione są w ten sposób, że można
je ż łatwością czyścić i dezynfekować. Werandę przystrojono meblami bambusowemi i
mnóstwem
kwiatów doniczkowych.
Na drugiem pi~trze urządzono
pbkoje dla służby oraz werandę dla
kąpieli słonecznych. Nie zapomniano
również o ogrzewaniu centralnem, oświetleniu elektrycznem, wodociągach
i doskonałej wentylacji.
. Na uroczystości poświ~cenia nowego pawilonu ol:>ecnych było wiele
osób ż pośród inteligencji. Przemawiali: prezes zakładu p. Emil Eisert,
ks. ltah. Szmidol 1 pastor Gundlach.

- (r) $ubaydjum dl

azpltala.

Gmina żydowska postanowiła przeinaczyć 36 tys. rb. Hubsydjum na wykończenie budowy szpitala żydow
skiego dJa chorych umysłowo. Subsydjtlm to wypłacone ma być w cią
gu 4 lat.
. = (k) Z Tow.•,Gutentierg".
Wczoraj, o godz. 12 w poł., w lokalu
Stow. drukarzy, przy ul. Przejazd
nr. 12, odbyło się nadzwyczajne ogólne zebranie członków Tow. muzyczno-dramatycznego "Gutenberg".
Posiedzenie żagaił dotychczasowy
prezes Tow. p. Wacław Rowiński,
który następnie wraz z sekretarzem
p. Wiśniewskim i gospodarzem Pietruc:izewskim złożyli mandaty.
Na
przewodniczącego obrad powołano p.
Wincentego Sławińskiego, sekretnrMtn był p. Kral.
Wybory dały wynik tiastępujący
na prezesa powołano p. Wincentego
Sławińskiego, sekretarzem został p.
Stefan Krejan, gospodarzem Zdzisław Gumiński.

Postanowiono w listopadzie urzą
wystawieniem Jednoaktówki p. t. „Dożynki".
O godz. 2 po poł. zebranie zamdzić Mbawę urozmalconą

1rnięto.

- (r) U krawców. We wtorek dnia 7 bm., o godz. -4: po połud
niu, w sali Millera, przy ul. Mikoła
jewskiej nr. 40, odb~dzie się zebranie członków związku majstrów kra-·
wieckich.
,
(k) Z tow. śpiew „Cecylja".
Ogólne roczne zebranie członków tow.
śpiewaczego „Cecylja" nie odbyło się
wczoraj z powodu nie przybycia do~
statecznej liczby członków, zebranie
to, w drugim terminie odbędzie się
w niedzielę d. 12 b. m. o godz. 3 po
połud. w lokalu. własnym przy u!,
.Piotrkowskiej nr. 108.

t

(z) No$apizna. \V$r0d koni na~
leżącyc11_ d.? ~lersza Bfa.dego przy ul.
Łag:rnwrnckieJ nr. 14 ulrnznla się nosacizna.
. Również na nosaciznę chorują korne w Poleszynie i Ostrowie, . w pow.
łaskim.

-

(o) Kara administa-acyj.

na. Z po.:;tanowienin

g-uberna1ora
piotrkowskiego, mieszkańcy
ł:Jodzi:
Romuald Kapusta i Adolf Frank" za
11oszenie przy sobie w celach p~·ze
stępczych noża i łomu, skażani zostali. 1;1 • drodze administrttcyjnej na trzy
lmes1ące aresztu.

Wypadkr..

obrano rozległą pose;ję · fabryczną
Tow. akc. z~·iersldei manufaktury
bawełnianej, Tirzy ul. Wysokiej. Podczas ćwicocu W8zyslikie
oddziały
straży wykazały 11ieZ'l''ykłą sprawność i umiejęt~ość, ora11 szybką orjentację
w prowadzeniu akcji ratunkowej.
.
~">o ukończeniu ćwiczeń, p. BuJdey, dyrektor firmy zgierskiej manufaktury bawełnianej, podejmował
wszystkich członków straży, śniada
niem, które odbyło się w sali fa.brycznej.
= 1y) . ~' rzed ~"'łldową ko•

.lejki „)·gierz-r"t,.-f'lrków".

W

- \V środę, sztuka w 6 aktach
Korzeniowskiego p. t. „Karpaccy górale".
-- W czwnrtek, po cenach pre
mjerowych znakomita farsa Jerzego
Feydeau p. t. „Dudek". Premjere
powyższa grana na wszystkich scenach stołecznych z nadzwy.czajnem
powodzeniem; a ostatnio w Warszawie dobiegła niemal 100 przedstawień, co daie rękoJmie, że i w Łodzi
cieszyć się będzie zasłużonem powodzemem.
Bilety sprzedają się w cukierni
)V-go Gostomskiego.
- W sobotę po połudv!U po cenach najni!iszych dla młodziety ar·
cywesoła komedja
.M:. Bałuckiego
"G~si i Gnski" w o aktach.
·
Bilety. sprzedaje cukiernia W-go
Ulrichsa (wszystkie fotele i krzesła
po 30 kop.; balkony i amfiteatr p~
20 kop„ loże po 2 i 3 rub.)
'

tych dniach wydział rzemieślniczy
- (o) 2'.abójsł o. Wczoraj o- remizy kolejki zgierskiej, rozpoczął
koło godz 8 rano przechodzący ul. roboty około
budowy kilkunastu
Brzezińską, w pobliżu miejscowości platform, oraz liczny:cJ1
narzędzi,
zwanej „DołJ" zauw:iżyli na polu, niezb~dnych przy E;ypaniu i budowie
naprzeciw nieruchomości M 94, krwa- nowej linji kolejowej.
we ślfldy, a w odległości około 100 .
\.\rsz.rst.kie
te
przygotowania
kroków od parkanu, zwłoki mętczy- związane są z budowl\ kolejki elekzny, lat około 36 mieć mogącego, z tryczneJ „Zgierz-Ozorków",
którą
Opeł'
I opel'lełka łdd2ka.
wyglądu ~.vda.
·
_zarząd kolejek dojazdowych zamie- ·
·
· •r. p. ·
Za w ia<lomiono natychmiast o tern rza rozpoczą ć na wiosnę
Konstantynowska M 16.
)
policję pierwsze~o cyrkułu,
~ (z) 1 rudne . położenie. - Jutro, po raz pierwszy dana
Policja ustalila, że zabity, prze- Wła~ciciele posesji i pustycl1 placów,
chodził prawdopodobme prZl:!Z ulicę, położonych wzdłuż szosy Wurszaw- będzie prześliczua i pełna humoru
gdzia został napaduięty.
skiei w Zgierzu, stanowiącej przedłu- operetka w 3 aktach Leona Falla pod
Mordercy wciągnęli ofiarę na tenie ulicy Długiei, znaletli siQ w na- tytułem „Rozwódka".
plac, za parkan i 21adall mu nożem, der trudnem położeniu. Oto w tych
Oosadę prześlicznej tej operetki
ranę w okolicy ust, poczem obtabo- dniach Jrnmisja sanitarna poleciła im tworzą; pp. Rogińska - Gonda, Horwali go, gdyż oprócz kilku biletów przystąpić mezwłocznie do czyszcze- bowska - Jana, St. Clair~ - Marnielegalnej loterji żydowskiej, nic nia rowó\V przydrożnych z wody tje, Szczawiński - Skrób, Ochrymo-'
Grodnicki - Preze~
przy nim nie ztialeziono.
deszczowej i ścieków miejskich, któ- wicz - Karel,
Następnie mordercy .zbiegli, a re gniją t zatruwają powietrze. Speł sądu, Kozlowski - Wiłem, Piekarski
raniony, iak wskazują ślady, uciekał nienie tego polecenia okazało się - sędzia I i inni.
ze 100 kroków, lecz wreszcie padł wprost niemożliwtm, gdyż w miej„Rozwódkę" reżyseruje p. Szczanieprzytomny i wkrótce umarł od u- scach za.ledwie oczyszczonych, powsta- wiński i dokłada wszelkich starań,
pływu krwiją nowe kałuże.
aby całos6 pod kaMym w~ględem
·
Przy zamordóWanym
żadnych
Aby temu zaradzić,
zdaniem wypadła doskonale.
Akt 3-Ci „Rozwódki" urozmaici\
dowodów, mogących służyć do stwier- obywatel-i zainteresowanych, należa
dzenia iego osobistości, niEi znalezio- łoby zasypać rowy, a na ich miejsce prześlicz.ne tańoe „holenderskie" u-'
no, nie wiedziano więc na razie klm urządzić brukowane rynsztoki, albo kładu p. Oiesielskiego.
jest zabity i dopiero, gdy na miejsce też urządzić z rowów spadek tak,
Operetka. ta przeszło sto dwadziezbrodni zeszły si~ tłumy ciekawych, aby woda mogla ścielrnć do rowów ścia razy z rzędu gm.na była w Wa~
ustnlono, ze Jest to nauczy biel języ- bocznych hen, poza mostem. Ale na szawie w teatrze „Nowości" i cieszyka bebraiskiego, Wolf GeJbarą, z:t- przep.rowadzenie takich reperacji prży ła się albrzymiem powod.zeniem, jest
miesz:kaly przy ul. PltJprzowej M 13. szosie, cJioć obywateli gotowi są do· więc nadzieja, że i w Łodzi dozna
1'rudnil on się także sprzedażą losów kofiać tego na swój koszt, potrzeba również tego samego powodzenia.
pokątnej Ioterji żydowskiej, z którą zgody władz drogowych, uzyskanie
W środę, przedstawienie dla preteż wczoraj rano wyszedł do swych której zajmie conajmniej kilkanaście numeratorów „Now. Kurjera Łódzk.",
klijentów.
dni.
.
dana będzie operetka w 3 aktach Zabity Gelbard pozostawił żonę i
Chcąc wybrnąć z tak trudnego Gilberta pod tytułem _,,Cnotliwa Zu·
czworo małoletnich dzieci.
}lołożenia, obywatele 8ZOsy Warszaw- zanna".
W próbach „Piękna Helena" we·
Oprócz policji, na miejsce zbrod- .s kiej, nagleni przez policję i komini zjechał natychmiast sędźia śledczy sję sanitarną, w miarę
możności dług scenarjusza Reinhardta i „Strasz- '
I rewiru.
oczyszczają i naradzają się nad spo- ny dwór", Moniuszki.
Pani Kazintiera Horbowska i p.'
W związku z tą sprawą pol!cJa sobami przeprowadzenia sprawy urzą
Witold Szeler zaang·ażowani zostaH
zarządziła obławę, pod.czas kłóre7 a- dzenia rynsztoków.
resztowano kllkadz1es1ąt osóli, lecz
Szosa warszawska, wdłuż której na stałe do opery j operetki łódz
czy są pomiqdzy nimi winni, wyka- · w ostatnich dwu latach. powstało kiej.
Z dniem B b. m., stanowisko,
ie dopiero śledztwo.
szereg domów, jest dla zgierzan ulu- (b) Samobój two u.-z.ęd· bionem i prawie iedynem mie1scem pierwszego kapelmistrza obejmuje:
nik . Wczoraj wiecz., w mieszka- spacer.ów, to też już z 'tego względu wytrawny muzyk, p. Eichstaedt, z•
Jdu \Vfosnem przy ul. l'rzejnzd M 78 nal~ialoby ją utrzymać w czystości, Pożnania.
otruł się karbolett1 urzędnik Banku o ci~em jednak właściciele mie7scopa:6stwa Mikołaj Konowałow, 37 lat. wycb. posesJi - d_owiedzieli się do·
- (k) Zderżenie z tramw • piero od komis]i sanitarnej.
jem. W czo1·aj, o godz. 2 po poł.,
-(x) Dom modlitwy. Babtytram waj, idący z Aleksandro\va, na- ści w Aleksandrowie uzyskali pozwo·
jechał na ul. Aleksandrowskiej M 10 lenie gubernatora piotrkowskiego na
na przejeżd~ającą prze~ szyny do- zbieranie si~ vi. celu wspólnego od-. Występ p.Witolda Szal r&.
rożkę M 1034. Zderzenie było tak prawianiu. modłów w sali domu M 44
Lubo niewielka partja stolnika w'
silne; :te dorożkarz spadł z kozła, przy ul. Nowej w Aleksandrowie.
lecz, na szczęcle bez szwanku. Do,= (r) Echa llaiasłrnfy w „Halce" nie daje pola artyście do wywszystkich zasobów lege
rożka została silnie uszkodzona, w Koluszłiach. w związ.1m· z kata- kazania
tram waju wypadła szyba z okna.
strofą kolejową w Koluszkach. zostali sztuki wykonawczej, niemniej -przeta ·
Wypadek ten spowodował pół- ukaram następujący funkcjonarjusze obsadzenie tej roli przez gościa świa1godzinn!l przerwę w ruchu tratnwa- dr.
żel. warszawsko - wiedeńskiej: czy o wielkich staraniach dyreko.Ji,,
jów. .::.: (o) l'łapad i rabunek.. W pomocnik zawiadowcy stacji Kolusz- aby przedstawienia uczynić bezwzglę- 1
wartościowemi.
Wykonanie,
ki Głazow, otrzymał surową naganę, dnie
sobotę, około godz. 9 wiecz., na maszynista pociągu osobowego Dą- wczorajsze momuszkowego arcydzieła.i
przechodzącego ul. Przejazd, Jana browski otrzymał naganę, a zwrotni- ze względu na wszystkich przedsta-1
Danielewskiego, zamieszkałego przy czy Sowa, który pracował na kolei wicieli głównych ról możemy zali- 1
ul. Nawrot nr. 55, na rogu ul. '.rllr· 20 lat i spinacz wagonów, dostali czyć do naiudatniejszych. W p. Szegowej napadli: Józef Walczak i Sta- dymisję.
lerze poinaliśmy śpiewaka, kształco-1
nisła w Chojnacki, którzy poturbonego w zasadach szlachetnego artyz-)
wali go dość dotkliwie, i . zrabowali
= (x) Pożar w okolicy. W mu
wokalno-siienicznego.
Artysta
mu zegarek grebrny z dewizk~, po- piątek ubiegły we wsi Górki Duże posiada dźwięczny i sympatyczny,1
czem zbiegli.
pod Tuszynem, w zal.,udowaniach . głos basowy o rozległej skali, z za-,
_ (o) Kradzież kieszonko· włościanina Józefa 1 Iot.vlskiego, wy- barwieniem barytonowem w górnej ,
a. w sobotę wieczorem, na ul. nikł pożar, który przybyła na ratunek części, i materjałem tym posługuje t
Piotrkowskiej nr. 02, przechodzącej straż ochotnicza z 'Puszyna zdołała się umiejętnie, ~cz z wielka, ostro~
Weronice Wojdaln, jakiś rzezimie- umiejscowić..
Spłonął doszczętnie nością. Bo też jest to partja, w któ- ;
szek wyciągnął portmonetkę, w lttó- dom ubezpieczony n!J- sumę 220 rb. rej się rozśpiewać trudno.
Twórca
rej znajdowało się kilkanaście rubli Sprzętów i narzędzi gospodarczych poskąpił jej szerszej kantyleny i na- 1
i rzuoił się do ucieczki, zatrzymano gó oraz produktów spożywczych spaliło dał charakter bardziej recitatiwowy.
i odprowadzono do cyrkułu.
się do 350 rb.
Pożar wynikł · skut- Pod względem gry scenicznej okazał 1
J est to Jeremiasz Szwarc.
kiem wadliwej budowy komina.
się p. Szeler artystą lnteligentnym

Z teatru.

1

Zamiejscowa.
(z) Ze zgierski&i straży
ochotniczej.
Wczoraj rano, w
Zgierzu, pod dowództwem komendanta p. Swatka i w obecności prezydenta ipiasta, p. Bortnowskiego,
odbyły się ćwiczenia generalne miejscowej straży ogniowej ochotniczej,
składającej się się z 14 odziałów, za
teren ćwiczeń, do których. użyto
wszystkieh rekwizytów potarniczycb,

myśl~cym.

i:

O odtwórczyni Halki„ p. Horbowskie) pisałem już po pierwszym je1:
występie, a występ wczorajszy stwier-,
dził, że p. Horbowska zjednała sobie
już
stale sympatję słuohaczy i zasłu- :
Teatr Polski (Cegielniana Ni 63).

Ze sceny i estrady.

żenie.

-

Jutro, we wtorek, powtórzona
będzie pełna humoru swojsldego komedja Kraszewskiego „Książa Radziwiłł panie kochanku A z ctj' r. Bolesław
skim w l'Oli tytułowej.

P. Ochrymowicz (Janusz) zło~yi,
ponewnie dowody
uieprzeciętnego 1
uzdolnle11ia, a za duet z Halką w
akcie nagrodzonym został przeci[\·
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długoletni wsp61pracownik.
sobie zacnołdą charakteru i uczynnołcią szczerą naszą przyJa:IA i og61a,

nasz

Zmarły zaskarbił

szacunek.

Zarząd

Tow.

Akc~

wyrobów

wełn.

i bawełn. M. SILBERSTEINA wŁodzi.

B. Pm
po
w

długich

i ciężkich

głębokim

smutku

cierpieniach

zmarł

we

WrocławfQ,

przeżywszy

lat 77, o czem

zawiadamia

pogrążóna

Rodzina.
O dniu pogrzebu

nastąpi

oddzielne zawiadomienie.

I

W dniu 4 października r. b. zmarł wo Wrocławiu po długich i ci~żkich
współpracownik Tow. Akc. M. Silbersteina, przeitywszy lat 77

b.

Cześć pami~ci

zacnego

BIAŁOGROD, (wŁ), fi październi,
Urzędowo potwierdzają wczoraj-

sze wiadomości o klęskach albań
czy ków pod Dibrą, Oohridą i S ruga.i. Klęska albańczyków jest zupełną.

WIEDEN, (wł.), 6 pa:Mziernika..
Z Białogrodu telegrafuj!:\: albańczycy
odparci zostali ze znacznemi strata/
mi ód Prizrendu.
. Ze tródeł urzędowych zapewniaL
w l:.odzi.
_ją,
że
powstanie
albańskie
nai
wszystkich punktach zostało stłu-J
mione. Albańczycy, poniósłsą d-0-'
tkliwe straty, rozpierzchli si~ i U· '
Sk1n1frontowano 16 świadków z ciekli w góry.
aresztowanym.
BIAŁOOROD, (p.), 5 patdzierni-.
ka. W Dybrze, Strudze i Ochrydzie ,
KRAKOW, 5 paMziernika. (wł.) - arnauci zostali odparci i wyp~zenl.
Mordercy
Ferdynanda Swiszczow- z terytorjum serbskiego. Przez cały 1
dmeń wczorajszy trwała walka w
skiego zostali ostatecznie stwierdze- pobli~u Pryzrendu.
Pomimo rozni. Są nimi aresztowąni onegdaj paczliwego oporu arnautów serbowie
i wczoraj młodzi monterzy: Gackie- zajęli pozycię.
W całym okr~gu Pryzrendu pa<
wicz, Jan Ły~wlński, Krzepowski i
nu:je
wzorowy porządek.
Krajewski.
We wszystkich przylegających:
Dwaj z nich są rodem z Króle- miejscowościach ogłoszono stan wostwa Polskiego.
jenny.
Jak się okazałoj zbrodnia była
Konkordat Serbji.
przygotowywana od roku. ·
RZYM, 6 patdzlernika, (wł.) Zbrodniarzy wykryto przez pod- „Observatoro
Romano" donosi, u
słuchanie ich rozmowy.
wiado.lllO.Ość,
Jakoby do Watykann
Pieniądze, zrabowane z kas y księ pr!Zybyła misja serbska celem zawar·
garni Gebethnera i sp. oraz 2l kie- cla konkordatu, jest nieprawdziwi\.
szeni Swie s~czowskiflgo,
w kwooje
Austrjacy w Albanji.
WIEDEN, 6 października, (P.}przeszło 9,000 koron, będą jutro odPr.zywódca socjalistów chrześ~llń
szukane.
skich
Steinert wyjechał do Albanji
Dzienniki tutejsze, o wykryciu
celem zorganizowania austrjaokie;
morderców, wydały dzisiaj dodatki wystawy prób towarów.
nadzwyczajne.
O Albanję.
WIEDEN, 6 października, (wł.)
Z Bukaresztu telegrafują: ~d ru:
muński wezwał na drodze dyplomatyczne' rząd serbskt do uszanowani&.
„Słowo
granicy Albąnji, stosownie do zasad,
przyjętych w traktacie bukareszteń.
skim.
„Kur.jer Poznański" pisze:
Powrót król•.
Wiadomość o słowach cesarskich,
ATENY, 6 pt\t.dzier.nika, (wł.) zwróconych przeciwko polakom, które padły z ust cesarza Wilhelma w Król Konstant/.&> ptzybył wc.zoraj ck
.Karwinie, powtarza za nami „Berl. Pierausu. Powiw gil Ye~J.os i in'l'o.geblatt". Gazeta ta powątpiewa,
aby cesarz tak się miał wyrazić i ni dGBt~jułc;r państwowi. Lodnośt uprzypuszcza, ~e tu zachodzi jakieś rzttdziła swemu wba-clo1 "'aoy1ne
nie_porozumienie. Je~eJj tak _iest is- przyjQeoie.

Wsp61prac:ownicy Tow. Akc.
M.

(

Bałkanach.·

Walki serbsko-albańskie.

ka.

człowieka!

Sllbł!rsteina

wodzeniem cieszył się p. Morawski cu Spiskiego.
Poszlaki przeciwko
{Jontek), zdobywa'jąc się na co raz niemu są podobno bardzo
silne,
oieplejszą nutę serdeczną.
gdyż nie może on absolutnie wykaReszta obsady pozostała bez zmia- zać swego „alibi".
:ny t wywiązała się z zadania poGackiewicz pochodzi ze sfer inprawnie.
teligentnych, jest wysolri, szczupły,
F. Halpern.
ubrany według najnowszej mody, liczy najwyżej lat 20.
Podobno nie1ałra ·Kirschnerowa w
N a wczorajszem przedstawien i u aresztowanym
Gackiewiczu, poznała
popołudniowem bawiono się wyśmie
osobnika, kręcącego sit} w sieni księ
nicie na zabawnych „Sufra~ystkach". garni w ozasie dokonania mordu.
W roli doktora Kamili wystąpiła p.
Rewizja, przeprowadzona w jego
Janicka, wykazując wiele tempera- mieszkaniu, ujawniła zakrwawioną
mentu i zacięcia operetkowego. Teatr siekierę i skarp.etkę, tworzącą parę
był pełny, wszystkich artystów, z p.
ze znalezioną jako knebel w ustach
Rogińską, Szczawińskim, Kozłowskim
ofiary.
i Grodnickim na czele oklaskiwano
Pogrzeb
Ferdynanda
Swieszgorąco.
czowskiego odbył si~ na cmentarzu
ewangelickim. Tłumy towarzyszyły
zwłokom do grobu. Przemawiał nad
trumn& pastor MichejJa.
Aresztowany monter Gaokiewicz,
zamieszkały na. ul. „ Wesołej", po
pierwszych zeznaniach popadł w rozdrażnienie i zdradzał niepokój, a po
Policja krakowska od czasu po- przespaniu nocy obudziwszy się, miał
"Pełnienia zbrodni w księgarni Ge- pytać wspóiwięźniów, czy nie rzucał
bethnera na osobio ś. p. Swiesz- się we śnie i czy czego niepotrzebneczowskiego, urządziła formalną obła go nie powiedział.
wę za domniemanymi sprawcami oGackiewicz podczas przesłuchi
hydnego morderstv, ;i. Sledztwo roz- wania straulł do reszty spokój
i w
ciągnięto i na terytorj um Królestwa zeznaniach był dalej skąpy, za każ
Polskiego. Szukano śladów zbrodni, dem pytaniem drżał, robił wrażenie
oa której wątek natrafiono podobno bardzo zdenerwowanego i zmęczo
w nocy z .czwartku na piąlek. Nocy nego.
tej pewne ślady skierowały podejAresztowano nadto kilku jego
rzenie w ściśle)s.zy m jut kierunku, kolegów, w których towarzystwie
które doprowadziły podobno do kon- spędził resztę krytycznego wieczoru
kretnych rezultatów.
w okolicy Parku krakowskiego. Tych
Aresztowa.no w sprawie tej po- jednak, po kilkugodzhrnych bada·
dejrzanego o \'fSpółudział w dokona- niach,nie wyświetlających sprawy, wyniu .zbrQdni montera Gackiewioza' puszczono ni\ wolność; zeznania ich
riracują.cego przy prY.ebudow1e Dała- były bardzo skąpe.

Echa morderstwa
w r owie„

a

cierpieniach długoletni

y or

•

ti>tnie, to odnośne instaneje powi nn) 1
jaknajrycble.J .niept>rozumienie" to
wyjaśnió.
,
Ale me tylko trzeba ozekoo na:
to wyjaśnienie, lecz stanowczo d-0magać si~ nale~y oflcjalnego wyjaśnia„
nia tej sprawy.
;
Milczenie b~dzie d~wod-em, te>
Istotnie sprawa si~ tak miała, jak ją 1
przedstawiono".
,
Od czasu, jak „Berłłner Tage-blatt zamieścił „słowa cesarsk1e",t
upłynQło trzy dni, natomiast sproeto.;
wania nie umiesiczono, co było do
przewidzenia, gdyit brutalne gr11bjan-:
stwo karwińskie istotnie zostało wy,
rzucone.
Ale słusznie powiada „Słowo•r
te podobna nieprzyzwoitość kompromituje tylko tego, kto Jl\ powiedział.

cesarskie".

----,;, .. ·- . ,._,. . -- ---------------------=.;._->L.

tęOWY ~UltJ~~ LOD21i"f ł.
-----------------------~~~~~---„

.~ ~ „,~\~:=::=·~~:7;;·d;:U7;~'7;:..,~;i· :;:;::~;~t :~~;~-~
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Zemsta turków.
- No więc, idę!
- Masz mój synu: masz tyle oKONSTANTYNOPOL, 5 (10)-(P.)
Pomimo amnestji ogólne) sąd woj- dwagi, więc b!erz 20 franków. Kup
skowy w Adrianopolu ukarał śmier rewolwer ... Trzeba skończyć! Inaczej
cią 6 greków i ormianina.
Patrjar- wszysr,y będziemy pozabijani!
.zhowie protestowali przed Portą.
Mówiąc o tern w sa,dzie żona Portiera
dodała:
Usposobienie ludności.
- Dziatalam. w uprawnionej oKON&TANTYNOPOL, 5 paździer
nika, (p). Oprócz kierowników bronie własnej. W sobotę mąż mi
partji "Jedność i Postęp", głosują powiedzial: pożyjesz jeszcze tydzień!
Pierwszego lipca Józef wszedł
cych za nową wojną, większość ludności nie sympatyzuie z tym o bja- do rodzinnego domu sam.
- Gdzie twoJa matka'? zapytał
wem. Gazety tej partji prowadzą
zażartą kampanię nietylko przP,ciw ojciec.
- To twoja wina, że jej tu nie
Grecji, ale i przeciw królowi Konstanma! - odpowiedział syn.
tynowi.
Pijak, wściekly, wstał z po dnie·
Mobilizacja Czarnogórza.
sioną ręką.
CYTYNIA, 5 paździerrnka. (wł.)
8yn strzelił do niego sześć razy
Dekret króla Mikołaja nakazuje z powodu zajść na granicy czernogórsko- z rewolweru i poszedł do matki.
Rzekł je;:
albańskiej,
częściową
mobilizację
- Możesz przyjeć. Już się stało!
armji czarnogórskiej.
Ponieważ Portier dawał _jeszcze
Odwołanie parlamentu.
znaki życia, żona zadała mu jeszcze
ATENY, 6 październikia. (wł.)
dwie rany.
Rząd grecki prosił króla. aby, korzyA potem matka i syn poszli ra<stając z przysługującego mu prawa, zem do policji i oddali się jej w rę
ce ...
<Jdroczył
zwołanie parlamentu na
W sądzie oskarżeni płaczą, ale
czas nieograniczony. Parlament grec- bez wyrzutów sumienia. Płaczą nad
ki, jak wiadomo, zwołany miał być soba.
dnia 21 października. Motywy takie·obydwie córki zabitego opowiago postępowania rządu nie są znane. dają o nim rzeczy, których niepodobna słuchać bez przerażenia.
Podróż cara Ferdynanda.
- Czy portier był ojcem'? zapyPETERSBURG, 5 października. (wł.) tał w swej mowie proJmrator„.
Przy.Jazd cara Ferdynanda do Peters•
I sąd uniewinnił oskarżonych ...
burga stoi w związlrn ze staraniami
o przejrzenie traktatu bukareszteń
skiego. Dyplomacja rosyjska traktuje projekt bulgarski życzliwie. We·
dług wi~domości tutejszych,
rząd
---===austr)ack1 gotów jest poprzeć życze
uia Bulgarji, ale pod warunkiem Aresziowanie defraudanta.
~mniejszeni8: terytorjum, przypadaKALISZ, 6 phździerni.ka, (p). 1ącego Serbj1. Temu warunkowi sprzePolicmajster
kaliski otrzymał wiadociwia się Sazonow.
mość z Hambu.rga, że aresztowany
PETERSBURG, 6 października. (wł) tam został zbiegły 11aezelnik oddziaDonoszą tu, że car Ferdynand przy- Ju pocztowego w Skulsku, powiatu
Pogorieły.
'.6ual~ziono
będzie do Petersburga w połowie li- słupeckiego,
przy nim 27 tysięcy rub.
stopada.

elegramy.

-

,,J!gzef(uoja" ojca.
„Matin" donosi o sprawie, która ma podkład zupełnie wyjątkowe. go zabójstwa.
Ci, którzy mordowali
swego ojca i męża, nie uważają się
?;a winnych, ale za sędziów którzy
sami wy konali wyrok na tyranie ·i
obłąkanym.

Istotnie zeznania świadków mazbrodni,
Piotra Portiera,
w najczarniejszych kolorach.
Portier był alkoholikiem, sześć
razy już skazywanym za pobicie
~ony.
Umieszczono go w przytuł
ku, skąd uciekł clo Belgji. Tam
nie pił - bo tam, jak mówił prezes
sądu, trudniej ,jest pić, niż we Francji.
Ale kiedy wrócił do rodziny, za'zął pić na nowo - i wsszły na jaw
jego okropne skłonności --- aż do sauyzmu.
Rzucał się na żonę i na
własne córki .jak
dzikie zwierzę,
głodne krwi- i rozkoszy.
Pewnego razu żona jego, ktńrej
mąż groził siekierą, uciekła do sąsiad

lują ofiarę

fi

n!IMziernika 19Uł r-.

M 2~"9 .

~'a urozmaicony i bogaty pro- rosyjskiej firmy naftowej :r-;ut1Ja, kto
grn111 zawodowy, w którym uczestni- re już wczoraj o 10 proc. do ulebv
•
c ią rownież goscie lwowscy, składa wałej wysokości 45, 50 proo.
ły się popisy w jeździe konnej, popiNa gieldzte londyńskiej tendenci&

sy w skokach, zrywanie kokardy,
bieg płaski meta 1600 m., 'oraz bieg
z I> łotami 3,600 m„ wyścig włościań
ski, ćwiczenia plutonu lwowskiego w
mundurach I pułku ulanó w z roku
1830, musztra p olącz o nych oddziałów
krakowskiego i lwowskiego, wreszcie uroczysta defilada.
?ierwsze zawody konne sokole
wywołały powszechne zainteresowanie.
rro też zgromadziły się olbrzymie tłumy, które entuzjasty0znje oJdaski wały ćwiczenia.
Obchód dzisiejszy zakończono
wieczornicą w wielkiej sali hotelu
Poliera.
Główna część uroczysto ś ci ku
czci ks. Józefa odb ę dzie się w dniu
19 b. m.

Katastrofy lotnicze.

wzmacniała się

stopniowo. Najwłęee
kursy akcji kolet kana-

podniosły się

dyjskiej.
Na qiełdzie wiedeńskiej również na·
reszcie położenie się poprawiło, }}(I
nawet akcje przemysłowe górniczo!rntnicze wykazywaly wysok:t ~wyż
Kę kursów.
Na_ giełdzie petersburi'lru1 poprawkr:. ·
była najznaczniejszą.
Akcje bankn
dońsko-azowsldego

podwyższyły

si~

w cenie o 1 rub., mi12dzynarodow
banlm handlowego o 8 rub., a banfru dla handlu zugranlczaego o 6 rub.
Dyskonto pryUJatne w Niemczech r
A'.aglJi uległo w ostutnich czasach '
wielkim zmianom.
W Niemczech
spadło stopniowo i wynosiło dziś już :
tylko 4: i pót proc., podczas, gdy w ,
Anglji podnosiło się stale i doszło
dziś do wysokości 5 procent.

CHAUMONT, 5 października, {P).
Lotnik wojskowy Laver spadł i zabił
się na miejscu.
REIMS, 5 pa~dziernika, (P) Lotnik podoficer spadł z towarzyszącym
mu żołnierzem 1 zabił się ria miejscu. Zołnierz jest ciężko raniony.
Na wpisy dla niezamożnych ucz·
REIMS, 6 paździ e rnika, (wł.) niów Gimnazjum Polskiego zarnias-..
Na tutejszym polu lotnic;r,ym spadł wieńca na grób b. p. adwokata przywr.zoraj ze znacznej wysokości lot- sięgłego Michała Cohna - Reatryczi.i
i Jan Goldinowie rub. 5. - . ·
nik francuski Hartard i zabił się na
miejscu. 2 pasażerowie, którzy mu
towarzyszyli
znajduje.\ się w aOdpowiedzi Redakcji.
gonji.

Ofiary.

Katastrofa na an orzu.

P. Stanisławowi Szydłowskiemu. :RIO-DE-c'.TAN ElRO, 5 (IO ) -- (P.)
Parowiec „Barborema" na ie cnał i za Arty kuł Sz . Pana pt. "W imię baz.
topił okręt wojenny, śledzący
prze- stronności i prawdy", przesłaliśmy
bieg ćwiczeń floty. Utonęło 13 osób . autorowi artykułu "Głód mocarz",
Japonja a CMny.
, z zastrzeżeniem zwrotu.
TOl\JO, 5 października, (p). Otrzymana przez ministerjum spraw
zagranicznyr,h nota rządu pekińskie
go z przeprosinami za zajście w Nanordynujący lekarz w szpitalu Czerl>:inie nie będzie ogłoszona.
wonego-Krzyża, specjalista chorób
Rokowania o zaspokojenie żądań

Dr. Sołowiejczyk,

powrócił

Stll"ajk h•a m wa j owy.
muje chorych
MOSK\V A, 1.,p .), 5 października. 9. 10 r i 5-6 po

Z ogólne) ilości soo wagonów tramwajowych zaledwie kursowało tylko 80.
Trzęs i enie

PARYŻ, 6

?oincai-e'go.
października. (wł.) -

z letnich
codziennie
poł

r11

ziemi.

RZYM, (wł.), 6 października. W
Neapolu i okolicy dalo się odczu ć
Rilne trzęsienie ziemi. Szczególnie
miasta: Basilicata, Bn ev cn· i Campo
Basso ucierpiały znaczni e. \Viele dornów zostałv silnie uszkodzonych. Vv
Neapolu ludnoś ć p rzeciągala ulicami
mia s ta w proce s ji, prosząc Hoga o
:~ miłowanie. Pows tała panika. Wiele
c Jób odniosło rany.
Podróż

wewnętrznydn

dzieci i

potrwać mają długo.

wywczasów przyj zrana regularnie od
ANDRZEJ A ~, lelet. 18-47

Wołyński

asystent kliniki Unw1ersyt. Wrocławllkt ·
Hinsberga) osiadł w Łodzi, jako spe·
ejalista chorób uszu, nosa i gardła

hyły
~ :rof.

u ~„

Godz.

Piiotrkowska 89.
rano, 4-6 pp., w nie·
rano. Operacje, bronehioskocle ktr. świetlne .
2392-

przyi ę ć:

10-12

dziel ę od 10-12
kąpiele

'Pja,

1

$au.'lalorjum D-ra Salmana
Warszawa, AL &zucha 9. Chirurgja, cho·
..-oby kobiet. Pobyt w pokojach wspólnych
"'b 3, oddzielnych 4-7 dziennie. Ambula...
• to rjum od 12 do 1. (Pracownia Roengeatr.

WCl?;oraj wieczorem prezydent Poincare udał się w podróż do Hiszpanji. 8-\ ~ uszerja i choraby kobiece
Zatrzyma się on do wtorku w Bajru- Piotrkowska 120 tel. 31-82
Sw-rawa Bejlisa.
cie i Bi'arritz, poczem uda sit! w dalKIJO'N, 5 października. (P.) Przy- szą drogę do Madrytu, skąd w czware
byli. tutaj oskarżyciel w s~rawie Bejlisa, wice-prokurator petersburskiej tek powróci do Paryża.
były asystent klinik berlińskich.
izby sądowei, \Vipper, niektórzy eksSuf;i-a:iystki.
Przyjmuje: do 10 i pól rano i od 5-7 po pe.
perci, w tej liczbie ksiądz Pronajtys,
w niedzielę od 11-1.
r9SolLONDYN, 6 października, (wł.) ...._.
,__.....,
liczni współpracownicy gazet stołecz
Podczas przedstawienia jednej z najnych i prowincjonalnych i przedstanowszych sztuk Shawa, pewna ele~
wiciele wydawnictw angielskich.
LEKCJE
gancka dama za0zęła wygłaszać do
Cholera.
KISZYNIÓW, 5 (10)-(P.)
Od publiczności mowę na tle ostatnich
chwili ZJawienia się cholery do wczo- zejść z sufrażystkami. Wyprowa- metoda włoska, dobre ustawienie głosu.
raj zachorowały w Bessarabji 23 oso- dzono ją przemocą z sali.
Cena przystępna.
by, zmarło 8.
Wiadomość:
Konstantynowska 74. mię,
Łmigracje.
dzy 12-2 lub „N. Kurjer Łódzki".
CZELABlNSK, 5 października,
(P.) Od początku roku do dn. 3 b. m.
wyiechało na Syberję 170,753 przesiedleńców, powróciło 27,075 przesie··
Berlin, 5 października.
dleńców.

·Jr mefl. S. Aronson
________

________________

śpiewu

solowego

Dzial handlowy.

Obchód ks. Poniatowskiego.

KRAKÓW, 5 października, (wł.) -
Dziś rozpoczęły się uroczystości z
powodu obchodu setnej rocznicy ks.
Józefa Poniatowskiego.
Mianowkie rozpoczął je "Sokół".
O g~dzinie 9 rano zgromadziły się
oddziały sokole piesze i konne, kraJrnwski i lwowski przed gmachem
„Sokoła", poczem odbył się pochód
na Wawel, gdzie podczas mszy po!d 1 zawołała:
święcony został proporzec krakowAch! gdybym miała odwagę!
- Co byś zrobiła'?-spytał jej syn, skiego oddziału „Sokoła".
O godzinie 2 po południu rozpoJózef.
ez~ły si~ zawody konna.
Zabiłabym goJ

Słabe stauo wisko giełd, jakie. zazuacz;vło się w ostatnich dwuch tygodniach ubiegłe.go miesiąca, zdaje
się było tylko zjawiskiem przemijającem
Położenie polityczne nie daje

]uż żadnych obaw do konfliktów
międzynarodowy0h i giełdy na dłuż

Yensjonał

,,Savoy,,

w Krakowie, ul. Krupnicza 22 I-p.
urządzony

z komfortem i oświetl.
elektr. Łazienki. Teleron. Kuchnia wy borowa. Ceny przystępne.

ji. Xartowsld ·

szy czas zaznają spokoju. Od wczoraj tendencja poprawiła się znacznie
KonstanLynowska 5.
i dzisiaj wszędzie była bardzo silną.
Wejście przez sklep.
Na giełdzie berlińskie) podniosły "Eugenji~, tel. 28-01., specjalista wycinania
się prawie bez wyjątku kursy wszyst- odcisków i wrośniętych paznogci, powrócił
kich papierów wartościowych tak z zagranicy, przyjmuje u siebie i poza domem.
Manicure i pedicure.
krajowych, jak zagranicznych, tak
1 1!i;~,m111m•DEMlill•~·ili1&il!iiii<ED!P' •
:przemysłowych, jak bankowych. Akcje ••••111•m
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~
.
~

II

m La~oratorjum c~emiczno-teclm1czne

I
Przedstawi D~słylarnia, F. J~nkowski, Warszawa, Marszałkowska 130.

słuchaczki wyższyc~ pedagoIdy JAN.OWSKIEJ By}ej
gicznych kursów
WARSZAWIE.
w

Wykłady rozpoczynają się

22-go września. Patenty potwierdzone prez władzę.
Kancelarja przyjmuje od 10-2 i od 6 do 7 wiecz.

,- -

Paaaż•Szulca

15
1409-9

l'iiYI

ll1iil

:m
•

WSPANIAŁY

UPOMINEK
jesteśmy

p

zemplarzy

w posiadaniu

wspaniałego

kilkudziesięciu

eg-

albumu

•
o NAPOLEON
L
E

w opracowaniu Ernesta

~ Ol{oło

o

9

Cena
Kurjera"

Luniń ski ego

500 illustracji. ~

księgarska rb li,
nabywać mogą po

prenumeratorzy

rb. 5.50

N

1

lllm
IJ!!'·

Album

obejrzeć można

N
A

w administracji „Kurje•

ra 11 ul. Zachodnia 37.

I

L

E

o

N

ul. Piotrkowska 45

(róg Zielonej).
Dr. J. SzwarcwasWEWNĘ'IRZNE \ser od 10-11 ł i
1 NERWOWE
pół. do b i pół.p.p
wniedz. od 10-11
Dr. M. Kantor
· CHOROBY CH!od ?-3 i od 7- 8
RURGICZNK
~ p.p.
CHOROBY . ( Dr. M. Papiemy
KOBlECE
( codz. od3-4
( Dr. J. Lipszyc
CHOROBY DZIECI ( codz. od 5-6.
r. U (
Dr. B. Donchin
CHOROBY Oc Z ( codz. od 9-10 r.
Dr. C. Blum
poniedz., wtor..
CHORO~Y NOSA,
środ., czw„ od
USZU l GARDŁA 1-2,piątek„ sob.
niedz. od 9-10 r.
· Dr. L. Prybulski
w niedz., wtorki,
CHOR. SKORNE 1
piątki od
1 czw.,
i WENERYCZNE 1-2. Poniedz.,
środy, sob. od
1 8-9 wieoz.
Analizy krwi, wydzielin, moczu. Ba·
dania mamek.
Porada dla nlezamo~nych kop. 50·

ł

I

dziękizdrcwen1u pol{armowi
a tym jest

Kneippowska kawcsłodowa Kathreinera

Dr. Andrzeja
Feliks Skusiewicz
18.
Choroby

PIEGOM

radykalnie usuwa ;<i «gi, opa!iaiznę, wszelkie plamy, pryszcze wągry czer\o ·o n ,1ść skóry, a takźe wygla.rlza zmarszczki. 7ą1lac \\ Ełp!eh łJ, ;;kładach aptecznych I perfume1 'ach. \\' y 11tr1.eguc -' ') ralsytikatów, prawdziwy tylko w 111utk11.· J, a ""YP!l.it•ny.m oapls„m.
Kl!:!Em

-~ J3!'>Q

lłffE<PPA

Rnrtowa

dit Uł711anika Je

--~-

3przedat

apteka

skórne,

weneryczner

1 moczopłciowe.
1
11 g. ran<>
/1 8 g. popoł. W niedziele
swięta od 9111 Hl g. ranoTelef. 26-26.

Przyjmuje: od 9

5 -

Czy

~opr

U

~ ?
awuy

Pani jeszcze nieuźywała ~emu
tak bardillo rozpowszechnionego
na całej kuli ziemskJe) z niezawodnym rezultatem. Wydatek nieznaczny, a konyść wielka. Wsze!kie piegi opalenizna, plamy, pryszcze, wągry i liszaje natychmiast
bezpowrotnie i:nikają. ma uniknięcia

tylko w

naśladownictwa sprzedaż
składach aptecznych na:

Jłavroł ]ł!

54, i Xonsłanły
nowska Jł2 75.

Cena za

Dr. Rabinowiez
GARDŁA, NOSA

•I CHOROBY.

słoik 50

kop., mocniejszy
75 kop.

I USZU

3 Zielona 3.

•
- - - - - - - - - - - -·

Dr. s. Sznitkind

przeprowadził
się
Srednią N§

na ulicf)
3.
Speojalista ohorób skórnych,
wenerycznych i kosmetyki le,
karskiej (włosy, twarz eto.;

Przyjmuje oa 8 i
ł'/, do 9 wlecz.

Bolesław Xon
Choroby. uhs.zu, -!IOsa, gardła
1 o 1rurg1ozne
ul. Piotrko•&ka 5&.

Nr. telefonu 88-lflo
Przyjmuje do 11 rano p i ł-7 po

Dr. B„

R~jt

pół

pół

do 11 i

ranc-

i

Powr6cił

Dokt6r med.

Dr.

UOl~:~B~RG

choroby nerwowe.
1491-6

Dr. Stanisław f ewinson
przeprowadzil

się

ulieł.

na

Piotrkowską N§

87.

Choroby• . wdwnętrzne, płuo
SREDNIA M 5. ·r et. 33-79
i sercu
Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka Przyjmuje od 8-9 rano i od 5-7 pp •
lekarska. Leczenie syphllisu SalvarTelefonu li. B·ID.
sanem .Elhrlich-Hata „606" i „91'•
(wśró<liyln1e). Leczenie ele.Ktryoznoś
cią (elektroliza) (usuwanie szpeol\cych włosów) i oświetlenie kana•
Dokt6r
łu (uretroskopia). Godziny przyjęć od
9 11, do 12 112 i od 5-ej d(} 8-ei wiecz.
w niedziele od 10-ej do 2-e) po poł
Dla W Pań: osobna poezekalnJa.

~· ~. Siłberstrom

Cegielniana 36, (Laboratorjum).

Dr L. J(laczkin

R u t y n o w a n a nauczycielka Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz. Dla pań od ł-5 po południu
udziela lekcji

Ryga.

Xrem ks~ Kneippa J~~;~;;;na
J. Hartmana

lliJl'. '

powr6cil.

Konstantynowska U.

Wi.adomość:

Aptel.arza

!l;Uf!-

~~

~~H~~'.

muzyki na fortepianie

PRZECi

m~fnm,.·,

++++++

Syphllis, skórne, weneryczne,
ohoroby dróg moczowych.

Zalety i.worz11 wartoi6
, Fabryki kawy słodowej Kathreinera,

ITT!!!

llIDJi·

t d.)

Biuro porad technicznych dla przemysłu
włókiennego. Porady chemiczne. Przoplsy.
(Udzielanie porad o~ godz. 4 do 8 po poł.)
W niedziele laborat. otwarte otl 12 do 2-ej.

p

Pierwsza Lecznica Lekarzy
· I'IStó w dlacych
praychod•ą•
Specja
chorych

•z·ec sąz rowe

lfiYJ

l!!filt,

Analizy produktów spożywczych.
Analizy wydzielin (moczu. plwociny

o

(!egiony i Ksitlstwo warszawskie)

I

przemysłu włókiennego.

[Jffi

fmi1

~

N
A

i fizjologiczne

Dl „ZjeDnoczonych chemików"
™
w t.odzi
KJJ:
~~
ul~ Srednla 20, róg Solnej
l!fl
I pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA lffil '
I
Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin ~J

r439-l

Kursy pedagogiczno-freblowskie

.

w Le.1 ~&!> - -2•

ul. Nowo-Cegielniana M 19 m. 8, od godz.
1-ej - 4-ej pp.
3653-2

Dr. Ij, Prybulski

Krotka 12., (tel. 18· 61)
Choroby: nerek, PłłM

cherza, cewki i t. d.
Godziny

przyjęć:

do

10 rano

powrócił.

POLUDNlOWA 2. 'l1eL 13-59
Choroby
włosów, (kosmetyka
oo~~l\<iOOOO~~~ lekarska) skórne,
weneryczne, moczopłciowe
i niemocy płciowej. Leczenie &Jfp•
hilisu Salwarsanem „Erlich• Akuszer i spacja.list.a chorób
Hata „606 914" wśródż]flnie.
.
kobiecych
LtJc1.ti111u tile1arycznoscią. 1 masab. ord·;u. warsz. Dn!we:rs ~l!ni\:1,
Akuszer w \'!arsz1;.w1e.
z kuchnią, parte r slontoczny z wygo- że 11 1 wihra.oy)uy ID
daml do wyna)ę<'la zaraz, może być PrzYJmU)P.: eborych od S-1 rano 1 od Puy)mu)e od 10-11 i o~ ł 1 pół d~
6 I pół po po •.
7
umeblowaniem
Konstantynowska 4-11 po poi , p1rnle od 5-6 po po.
Dla pa •: osohna poczekalnia. .
Ul. Pału1łnl~ara 2s, tel. 16·86,
.... Q'i
:»507 -3-2

Dr. M. Papierny

Pokói

s

____KURJER ŁÓDZKI
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Kto szuka:

Oi1

m

~11
@}j

pracy,
posa.:ly,

I1łiił

fi1W

m

lł!iil

DJ

IH
I

flffll

~

OOJl
1

inżynierów,

1lf.!

urz~dników

m

techników,

lib'ii
li1YI

Mil

leśniczych,

m

pomocników.
pokojówek,
kucharzy,
kucharelc,

DJ

Kto chce:
na1ąl

łH

li1YI

l!!i1l

I~~

lłiil

Ili
~

m
.~.:.;:ri_·I
._ll

m
l!iil
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OGŁOSZENIA
' V .

li

V

'd ~·

pod

II ~t~

li

w„nOWJRI ~nrjErze tO. hlffi •

~

- ..

Kolej F abryczno-Ló.d zka.
J> 4.3:>,

s.20, a.os,
lziolej

9.55, k) 11.00,

~ arszawsko„Kaliska.

ODCHODZĄ do KALISZA: o dodz. 7 55,
WA~SZA WY o godzinie: Il.Ol, 12.34, 5.30.
PRZYCHODZĄ z KALISZA o godzinie:
g 50; li WARSZAWY o gc dz. 12.14. 4 26. 6.03.

DO

Odchodzą

do

Łowi cza

IO.

Przychodzą

12.24, 4 . 3fł, 6.13, 3.12•
2.31,
1.21, 10.51 , 12.22, 5.20
Łowicza

z

7.45,

Kolej obwodowa.
Odchodzi ze stacji Łód ż Kaliska do Słotwin o godzinie 6.03, ze
do st. Łódź-Kaliska przychodzi 5.27, Odchodzi ze st. Łódź-Ka
liska. do Koluszek 1.11, przych. z Koluszek do st. Łódź-Kaliska o g. 7.46.
UWAGL Godziny wydrukowane tłustym tlrukiem oznaczają czas
od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
Pociągi oznaczone IUerą a} zatrzymują się w Andrzejowie, b),
d), g), nie zatrzymują się się na żadne) stacji, pozostałe pociągi zatrzymują się na żadnel stacji, pozostałe pociągi zatrzymują się na
wszystkich stacjach, b), d. g), h) są be zpośredniej komuntkac.Ji.
Poclągf bez liter nie obowiązuje połączenie z pociągami kolei
Słotwin

l

wiedeńskiej

„

. GDZIE,
'~

i

oglaszaf

ogłoszeń

Swiętokrzyska

Warszawa,
30,
założone przez rutynowanych fachowców
Tłomaczenia na obce języki b ezpłatne.
PRENUMERATA: wszystkich wydawnictw perjodycznych w świecie.
3
~- $

N~ 28-01

O•ra OBERMEYERA
j(ROSTY, PIE Gr, WAGRY, LISZAJE,
PRYSZCZE i WSZELKIE
NI ECZYSTOŚCI SKÓRY
U S U W A N A Z AWS Z E.
Sprzedaż w aptekach
i w skład. apt.
Zupełne wyleczenie!! .
'

SWIERZBĘ ,

,

'*' 565

Dokt6r

Nr. 54.

my~arniach i składach

łóżka,
bieli ź niarkę umywalnię
lampy, obrazy, slupy, etażerki , parawoniu:, maszynę, sprzedam za bezcen.

Karola M 8-10.
3406-10
-~·aamMastairn zagubil:kartę"'od
paszportu , wydaną z fabryki Ka1·0Ja Benieba.
3662 - 1'
-D
- o breGrtone na korce do · s prze."
dania, w i adomość: Długa 10 w
s klepi,~.
3667-2

~ ramoioll-koncer.tow~4() llUi.
U sp rzedam - .10 rbl. Piotrkowska

291-9.
365.5 -1!
• ,ózef. Krzyźanowski- zgubił~arię Od
p af"zp orm, wyd1P 1ą z fabry k i Wienera
3tl68-l
·· ózetie- Łiibę"ckl8) s; railZioii'O-Pa'sZ:
port, wydany z gminy Dobryń,
p{lw. lask;ego, gub. piotrkowskiej.
1""'A..,,,..-ł..,..--:et-l~a-m_od..,..e-,-magazyi,

Dokt6r

LEON

WACŁAW

Olszewski

aptecznych

©i~©.s©M~~~

~;r~y~!~~~~!~~ ·T. Jakób Fryde
rzeprowaaził się. mieszka obecni•
Nawrot Nr. I.
r. i 5- 8 pp.

9-12

Panie od 4-ó pp.

r

Łódź, ul. Piotrkowska
113, poszukuje zdolnych panien do
robienia kapeluszy.
Ht>60-ii
na:.'..-.~·-~
uiza Wentland :r.gubiła p aszp ori
wyd Rny z rn ai::dsnatu m. Zgierz'1.
000 1-:~-1

e o~fiUf 1a l"olrczyńsk,"

lPi od
L
ki P oznańskiego ,

zgubiFahr·
pa-;zporl.11, wydaną z '.abty·
7664--. l

- ar pn.na Lurtwi ~Takzgubila i>as'.'i:
po r !. wy da ny z g mi ny J;rnss,
pow. io rlzh ie.z n.
::ió66-i>
Kaczanow zgubił świadflC·
two stróż u ws ll'.le. wydane pTl.ez ·
policmajstra ro. Łodzi.
3665-3
· a r.ja Adamczyk: zgutnła pa~z~or ~ ,
wydany z mi ast.a 'ń'. a~11!szk1,
po w lidzkiego. gub w>leńskieJ;._
- -;~-zyily 'd\vTe ~ingera prawie no-:
we bębenkowe i maszyna za. U
rbl. Piotrkowska 103-a.
3Ml'l-3
- okóJduży z oddzieinem wejściem
o dwuch oknach z centra.lnem
ogr zewaniem, windą, umeblowany de
wy najęcia
rzy rodzinie. Nawrot
N 7 , Dobrzyńskl
ilf>75-6
Bańska N! 27 jest do wynajęcia l~
r kal z frontu z piecem lakicrmczyrn na lakiernię lub inny zakłnd .
\\ i ado mość: Pańska J\2 27 u gospod1 rz 2.
:160~
łb;i 0'i ri:s"Oniecki zgubH paszp or t.,
U- wydany z gminy Wisl\it.ki pow.
błońilkiego gub. warszawsk1e1. 3634-3
otrzeoa 4001J - WuU rtJL na 1-szy
uumer hipoteki. Wiadomość: Mikoła 1 ewska 71, u rzeźnika.
3651-2
apier gazetowy na pudy d o
sprzedania. Wiadomość: w adm.
"Nowego Kurjera Łó12.klego", '.6achodnia x~ 37.
3418-0
omatl Kopiński zgubił paszport,
wydany z gminy Tyniec gub.
kal iskiej.
363i:l-"'
~ko la prywatna czteroklasowa ż„ ń ·
ska, dwuklasowa męska i frebl owska z kursem dla freblanek Kc r oln
WeL;elta ul. Nawrot M 12. '!'e l. ~~-1.J;i
Zapi ~ codzi en nie .
r1 :ł?l -<!O
tygodn iowe o~leck0:--dziewczyn:
Jl:a nie chrzczona do oddania na
wlasność . \V iadomnść , ulica Wólczań
ska J\2 l !'> m. f..
3670-2,

- - akSym'

7

P

P

R

Choroby wewrrętrzne, Ewangielic•
~fr.:!Jf~lr.;::,Qr.;::9łr.;::J~.~f.~J ka 5. Przy)muje do 10 r. i od !i-6 pp.
U60-lil
W'PZPCTIT . ~~~~~

J.?EDRQOQI,....C'

Pańska

, mycie głowy z natychmiastowym wysuszenie (Manicur) czyszczenie paznokci farbowanie włosów i wszelu:ie
roboty w zaltres perukarstwa wcho·
dzące, jako to: loki turbanowe, warkocze i postisch, zawsze w najnowszym stylu wykonywane pod moim
kierunkiem. Wyuczam upinania najnowszych tryzur w a lek c J ach
Abonament na miejscu i w domach.

·.
1

Fabryka mydła i przetworQw chemicznych w Łodzi poleca najnowszy
proszek do pranagrodzony ostatnio
nia pod nazwą ' '
.l \ 9
.l \
Ci ' medalem srebrnym na
Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowe.] w Lodzi. „Perborol" zastę
puje w zupełności chlorek i sodę w praniu, oszczędza czas, pracę i mydło. „Perborol" nadaje bieliźnie śnieżną białość, dezynfekuje ją
i oszczędza t.11:aninę.

we wszystkich

fngla wBerllnill

Paniom w Łodzi i •kolicacll

li

Pożądana nowośa

Żądać

Konstantynowska 5

Poleca Szan

Precz z chlorkiem!

L. Schrtiter

~rnl1 sf 1

NAJP1Ę1<NIEJSZE ClESA~lt

Nowe Biuro

43-100

KARTOWSKA
TELEFON

się,

doradza najlepiej
Zatwierdzone przez R.ząd

-

•;agw11r.;og1 19karza

EUGENJA „

~ ·Łódź,

KIEDY

Łódź, Benedykta 2 (d.p.Rozenblatta)

SPECJALNY
FRYZJERSKI SALON dla PAN '

'

JAK

FUKS

Gabinet Dentystyczny

Ważne oła pań !

nadwiślańskiej.

1

firmą

.krze.iła ;ot,cnM.nę
A-• -Kredens~Stóf
lustra, szafy,
materace,
szafki nocne

3639-~

Utł1 głów ny asysl ~ nt

ODCHODZĄ z ŁODZI: a) 12.15, b) 7.20. 8.05; 10.10, d) 12;50, e) U>O
f) 3.ł5, 4.50, g) 5.45, h) 6.43, 7.33, 8.45.
Prz~chodzą do Łodzh 4.37, 7.22, 8.35 , '1.35, i) 10.40, 1.00,

a.10,

!J ~

Po dziesłęcioletniej prak'tyee zagranicą
(Berlin, Londyn, N-Jork, Filadelfia) osiedlił się w
naszem mieście. iie ~b o les ne traktowanie zębów, podług
specjalnych metod i przy zastosowaniu specialnych
aparatów. Wy jęcie zę liów za pomocą aparatu ya:ww ·~g o bez
najmn ejszego holu. Złote porcelanowe plomby. Sztuczne zęby z podniebieniem i bez (ze złota i porcelany.)
Porcelanowe korony i mosty. ł' ostowa•1i !
l<rzyw)Ch zęuów i wysunięte szczęk, przy pomocy specjalnych regulatorów. Umacn·ank iuź1ych zętlów promieniami Roen •g e1:a. Leczenie zapuszczonych chorób zę
bów i jamy ustnej specjalnymi prom en ami elektrycznymi (ultra fioletowe i inne). Leczenie zła 11anych
szczęk i dorabianie brakujących czę ści twarzy (sztuczne nosy, uszy, wargi, miękkie podniebie?ie i t. p.)

od dnia l•go maja.

Znajomość
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rozkład· pociągów

wcho-

cus kiegc1, niemieckiego. Umiejętn ość
pisaula ua maszynie. Ewentualnfo korespo ndencja polska. Oferty1dla ,,Z. R.
H19 · składać proszę w adm inistracji
„Kuriera liódzkiego ". Zachoonia 37.
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Porady w zakres lecznictwa.

języ il:ó w:

- C. KALINOWSKIEJ
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najlepie j i najtaniej

Nawrot 7 1 tel. 13-31

Buchalterka szuka
A • posady.
A • A •polskiego,
rosyjskiego, fraa-

Hó

~

lub podać cośkolwiek
do wiadomości ogó:u
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po{;~z~.ć pieniędzy

~.

Kancelarja Kursów.

~
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·Szymon Wolman

a„sa.·

Na lekcje języka niemieckiego w godzinach .6· i
pół. do 7 i pó!. oraz ?d ~ i. pół. i do 8 i pół.
zap1sy przyJmUJ e Jeszaze.
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mieszkanie,

Telefon

Lekarz-wetery•iarji
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Piotrkowska 157.

Telefon 8-58.
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kupi:: łub sprzedać
ziemię. handle,
gospodarstwa,
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służby.
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Kto potrzebuje:
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- L1p1ns
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dzierżawy.

m!ł

ta·
ni.sława
S
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mieszkania,
zbytu towarów,
reklamy wyrobów,

powr6c11a

mieszka obecnie
Piotrk owska Ni 116
telef. 29-33.
r12-943

·pod kierunkiem
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słuiby,
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Akuszer

ul. Cegielniana M 4 •. Tel. 8-4-2
po w rócił i przyjmuje
9 i p ół. do 11 r. i od 4- 6 pop.

~~~00~~00 ~OO~~fg~:ii~L.~!~~j
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70.łądkowo•chor~m, w ro~nycl!
dolegliwośsl (katar
zolądka i kiszeK, obstrukcja, zawroty
gło:wy, gazy, zgaga i t. p.) wslcażf;
skuteczny środek domowy. Zapytania
listowne z aołączeniem marki na odpo wiedź, nadsyłać do Biura Ungra,Wierz·
bowa 8 w \\'n rs ~awi e sub .zdrowie" ·

Aa objawach lch
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Buchalte1-kortlspunaent
(bankowiec)
p oważneJ instytucji tutejszej, zakłada
księgi

handlowe, sporządza bilanse
ekspertyzy i t. p. Przy,jmie też stał~
prowad:&enie ksiąg i korespondent~
w godzinach wieczorowych. Dyskrec ja zapewniona. Oferty piśmienn~1•
s ub: "Bankbuchu przyjmuje ,.Kurjer"
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